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UTILIZARE 
 
Este un ser de control bovin recombinat. 
Concentraţiile şi activităţile au fost selectate pentru a asigura 
utilizarea optimă atât în metodele manuale cât şi pentru 
testele efectuate pe analizoarele automate de biochimie din 
laboratoare. 
 

COMPONENTELE TRUSEI 
 
Se va folosi numai pentru diagnostic in vitro. 
 
Ser (bovin): 4 x 3 ml (liofilizat). 
 

STABILITATE ŞI DEPOZITARE 
 
Se va depozita la 2 ÷ 8°C. 
Serul de control liofilizat este stabil până la data de expirare 
indicată pe etichetă, păstrat la 2 ÷ 8°C. 
 
Stabilitatea serului reconstituit este următoarea: 
 la +25°C  24 h 
 la +4°C   3 zile 
 la –20°C    1 lună (după ce a fost congelat) 
 

PREPARAREA REACTIVULUI 
 
Se va deschide cu grijă un flacon de ser liofilizat, evitându-se 
pierderea conţinutului şi se pipetează cu grijă exact 3.0 ml de 
apă bidistilată. 
Se astupă cu grijă flaconul şi se dizolvă conţinutul complet în 
timp de 30 minute agitându-se uşor din când în când. 
Se va evita formarea spumei. 
 

METODA DE LUCRU 
 
Se vor folosi materialele furnizate. 
Materiale suplimentare necesare: micropipetă automată, apă 
deionizată/bidistilată, echipament standard de laborator. 
 

PRECAUŢII 
 
Se va respecta normele necesare pentru manipularea tuturor 
reactivilor de laborator. Acest produs a fost preparat exclusiv 
din sângele donorilor testaţi individual şi testaţi prin metode 
aprobate de FDA, fără a fi prezenţi HbsAg şi anticorpi anti 
HCV şi HIV. Cu toate că nici o metodă nu poate exclude în 
totalitate riscul infecţiilor, materialul trebuie manipulat cu 
aceeaşi grijă ca şi probele pacienţilor. În cazul expunerii 
trebuie să se respecte normele autorităţilor medicale 
competente. 

 

PROCEDURA DE LUCRU 
 
Se pipetează volumul necesar într-un godeu de probă şi se 
utilizează în acelaşi mod ca şi proba de lucru.  
 
Controlul poate fi realizat zilnic împreună cu probele 
pacienţilor sau după fiecare calibrare. 
Intervalele de control trebuie să fie adaptate cerinţelor fiecărui 
laborator. 
 
Fiecare laborator trebuie să îşi stabilească procedurile de 
control de calitate în conformitate cu reglementările locale sau 
acreditările necesare. 
 

VALORI 
 
Valorile sunt tipărite pe flacon 
 

DEPOZITAREA ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR 
 
Acest produs se va folosi doar în laboratoarele autorizate 
pentru efectuarea de analize medicale. 
Se va respecta legislaţia referitoare la colectarea şi 
depozitarea deşeurilor. 
S56: Acest material şi ambalajul se vor arunca numai în 
locurile de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale. 
S57: Se utiliza un container corespunzător pentru a se evita 
contaminarea mediului. 
S61: Nu se vor deversa deşeurile în mediul înconjurător. Se 
va respecta legislaţia referitoare la protecţia mediului. 
 

PRODUCĂTOR 
 
Chema Diagnostica 
Via Padre Vincenzo Pellegrini 3 
60035 Jesi (AN) - ITALY - EU 
phone  +39 0731 213360 
fax  +39 0731 213361 
e-mail:  mail@chema.com 
website:  http://www.chema.com 
 
 
 

 


