
Kat. č. 9-427

OS UIBC

POUŽITÍ
Fotometrický  test  na stanovení  nesaturované  vazebné  kapacity železa v 
lidském  séru  nebo  krevní  plazmě  na  automatických  analyzátorech 
Olympus AU400/640. Jen pro diagnostické použití IN-VITRO.

ÚVOD
Železo se v lidském těle účastní řady procesů od buněčného oxidativního 
metabolismu až  po  přenos  a  doručování  kyslíku  k  buňkám.  Je  složkou 
chromoproteinů  hemoglobinu  a  enzymů  např.  cytochrom  oxidáza  a 
peroxidázy.
Celkové množství železa v těle  je mezi 3 – 3,5 g. kolem 2,5 g je obsaženo 
v  erytrocytech  a  kostní  dřeni.  Plazma  obsahuje  jen  asi  2,5  mg železa. 
Železo  je  transportováno  jako  Fe  (III)  navázáno  na  apotransferrin. 
Normálně je pouze 1/3 vazebné kapacity transferrinu obsazena železem. 
Ostatní množtví železa, které může být navázáno je právě UIBC. Součet 
sérového Fe a UIBC je celková vazebná kapacita železa (TIBC).
Sérové UIBC je vhodné sledovat při poruchách metabolismu Fe.

PRINCIP TESTU
Známá koncentrace železnatých iontů je inkubována se sérem a váže se na 
přítomný transferrin v nesaturovaných částích. Zbylé nenavázané ionty v 
roztoku jsou měřeny reakcí s ferenem.
Rozdíl mezi nenavázanou částí Fe a celkovým množtvím přidaného Fe je 
úměrno UIBC. 

REAGENCIE

Skladování a stabilita
eagencie R1, obsah 4 x 53,5 ml
reagencie R2, obsah 4 x 16 ml
Neotevřená reagencie uchovávaná při 2-8°C je stabilní do data uvedeného 
na obalu reagencie. Po otevření je reagencie stabilní 12 týdnů při teplotě 2-
10°C.

Koncentrace reagencie v testu
Pufr (pH 8,7) 100 mmol/l
Fe(II) síranu amoného 13 umol/l
thiourea 120 mmol/l
kyselina askorbová 240 mmol/l
ferene 6 mmol/l

Bezpečnostní opatření a upozornění
• Jen pro diagnostické použití IN-VITRO.
• Reagencie je připravena k použití.
• Obsahuje azid sodný
• Používejte plastové nádoby

S veškerým odpadním materiálem zacházejte v souladu s místními 
předpisy.

VZOREK
Sérum, heparizovaná plazma bez hemolýzy,
Oddělené sérum je stabilní  6 měsíců při -20°C.
Doporučujeme provádět měření s čerstvými vzorky.

POPIS REAGENCIE
Reagencie  je  určena  k  použití  v  automatickém  analyzátoru  Olympus 
AU400/640
Dvousložková reagencie R1,R2.
Pro reagenční blank je doporučeno 0,9% NaCl

REFERENČNÍ HODNOTY

Sérum/plazma ug/dl umol/l

Dospělí 120 – 470 21 – 84

Referenční hodnoty se mohou lišit v závislosti na zeměpisné poloze. 

APLIKACE
Parametry nastavení:

KALIBRACE
Pro kalibraci použijte CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1 
(Kat. č. 5-174, 5-176) . Kalibraci provádějte každých 12 týdnů nebo 
při změně čísla šarže reagencie.
Kalibrační podmínky, nastavení na analyzátoru:

# - nastavitelné uživatelem
* - hodnota koncentrace kalibrátoru

KONTROLA KVALITY
Pro interní kontrolu kvality  lze použít kontrolu CORMAY SERUM 
HN (Kat. č. 5-172) a CORMAY SERUM HP (Kat. č. 5-173) každý 
den, kdy se testují vzorky a po každé kalibraci.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI  SOUPRAVY
Uvedené údaje představují charakteristiku reagencie získané 
měřením na automatickém analyzátoru AU400. Údaje získané ve 
vaší laboratoři se mohou lišit.

• Citlivost: 16,7 ug/dl (2,99 umol/l).
• Linearita: až do 450 ug/dl (80,55 umol/l). V případě vyšší 

koncentrace nařeďte vzorek 0.9% NaCl a zopakujte měření. 
Výsledek vynásobte ředícím faktorem.

• Interferující látky
         Hemoglobin < 0,4 g/dl, 
         askorbát <300 mg/l,
         bilirubin <60 mg/dl



         triglyceridy <2000 mg/dl 
         RF <350 IU/ml
         Zinek <15 mg/dl 
         Měd <15 mg/dl 
         V udané koncentraci s testem neinterferují.

• Přesnost

Opakovatelnost v rámci cyklu
n=20

Průměr
[ug/dl]

SD
[ug/dl]

CV
[%]

Level 1
Level 2

108,72
158,47

1,57
2,96

1,44
1,86

Reprodukovatelnost 
n=80

Průměr
[ug/dl]

SD
[ug/dl]

CV
[%]

Level 1
Level 2

127,05
171,21

7,03
6,75

5,54
3,94

• Porovnání metody
Porovnání reagencie CORMAY(y)  se stanovením  na jiné komerčne 
dostupné reagencii(x). S použitím 58 vzorků.
Výsledky:
y = 1,0778 x – 0,3355 umol/l;
R= 0,9909 (R – dovolená korelace vzorku).

SYMBOLY:

              Doba expirace    Obsah 

              Katalogové číslo    Číslo šarže    

              Omezená teplota    Prostudujte návod k použití

              Diagnostický lékařský přístroj In Vitro
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