kat 11500
2x250ml

1x50ml

PROTETN (TOTAL)

Nr kat 11553

Nr kat. 11572

Nr

Nr kat. 11800

1x1l

1x250ml

PRZECHOWYWAC W TEMP 15-30"C

BlAŁKo (cAŁKoWlTE)

((

Odczynniki do pomiaru stęzenia białka
Tylko do uzytku in vitro w laboratorium klinicznym

METODA BIURETOWA

ZASADA METODY

KoNTRoLA JAKoŚCl

Białko w probie badanej reaguje z jonami miedzi (ll) w srodowisku Zasadowym tworząc barwny
kom pleks, ktorego stęze n ie mozn a zmierzy Ć s pektrofotornetryczn ie

W celu weryfikacji wykonania procedury oznaczenia zaleca się uzywanie surowicy
poziom l(nrkat. 18005, 18009i 18042) ipoziom ll (nrkat 18007, 180'10i18043)

ZAWARToŚc oPAKoWANlA

Kazde laboratorium powinno ustalic własny, wewnętrzny system kontroli jakoŚci i procedur
naprawczych jezeli wartoŚci kontrolne nie mieszcząsię w zakresie dopuszczalnych tolerancji.

1

Nr kat.

1

1800

Nr kat.

1x50ml

A. Odczynnik

'l

S. Standard

11500

Nr kat.

2x250ml

x5ml

.

11572

Nr kat.

1553

1x1l

1x250ml

1x5ml

1

1x5ml

1x5ml

HARAKTERYSTYKA METRO
Granica detekcji' 4.6 g/l

_ Granica liniowoŚci. 150

sKŁAD
A. Odczynnik. Octan miedzi (ll) 6
mol/|,

C

-

mmol/1, jodek potasu 12 mmol/1, wodorotlenek sodu

1.'15

detergent.

S. Standard białka. Albumina wołu. Stęzenie podane jest na etykiecie. Wartosc

stęzenia
zgodna ze Standardowym Materiałem Referencyjnym g27 (Narodowy lnstytut Standardow i
Technologii, USA).

_ Powtarzal noŚc (wewnątzseryjn
Średnie

-

0dtwarzalnosc (międzyserylna)
Średnie

-

Oznaki zeps ucia odczyn nikow:

E ODCZYNN IKOW

C

Sui'ot','ica lub heparynizowane osocze pobrane zgodnie
Stabilnosc przez I dni w temp. 2-8"C.

ze

standardowymi procedurami.

zs

3.

z

są

DIAGN OSTYCZNA

białek znajdujących się W oSoCZU podlega syntezie W wątrobie. Głownym
immunoglobuliny, ktore są wytwazane przez komorki osocza w sledzionie,

Hiperproteinemia moze byc spowodowana odwodnieniem (nieodpowiednie wchłanianie wody,
ostre wymioty, biegunka, choroba Addisona, kwasica cukrzycowa) oraz moze byc skutkiem
wzrostu stęzenia białek specyficznych (immunoglobulin przY pzewlekłych infekcjach, prZY
rozsianym raku szpiku kostnego)2

WYKONANIE OZNACZENIA

PrÓba slepa

Standard

Proba badana

wlewy dozylne), zabuzoną syntezę (powazne niedozywienie, pzewlekłe choroby wątroby,
zaburzenia wchłaniania jelitowego), przez nadmierną utratę białka na skutek przewlekłych

20 pl

Diagnoza kliniczna nie powinna byc stawiana na podstawie wynikow pojedynczego badania, ale
powinna łączyć zarowno dane kliniczne jak i laboratoryjne.

chorob nerek lub powaznych opazen2.a.

ptl

Standard białka (S)

20 pl

PrÓba badana
1.0 ml

1.0 ml

1.0 ml

2.

Dokładnie wymieszac i pozostawic probowki na 10 minut w temperatuze pokojowej.

3.

Odczytac absorbancję (A) standardu i proby badanej
stabilna przez pzynajmnie.i 2 godziny.

pzy

UWAGI

1. Odczynnik

ten moze byc stosowany w analizatorach automatycznych. Aplikacje do wielu z
nich dostępne są na zyczenie.

545 nm wobec Ślepej. Banła jest

2'

OBLICZENIA
Stęzenie białka w probie oblicza się przy zastosowaniu ponizszego ogolnego wzoru:

stanoardu =

a.

Hipoproteinemia moze byĆ wywołana przez hemodylucję (zespoły zatzymania soli, intensyłvne

Odpipetowac do oznaczonych probowek: (Uwaga 1)

Xc

n

zs

Dwoma głownymi przyczynami zmian stęzenia białka całkowitego W surowicy są: zmiana w
objętości wody W osoczu i zmiana stęzenia jednego lub więcej białek zawartych w surowicy'

Nie nalezy stosowac innych antykoagulantow niz heparyna.

a,.r*-

CV

węzłach chłonnych i szpiku kostnym.

MATER|AŁ Do BADAŃ

A

I

:

stęŻenie

HAMKT ERYSTYKA

wyjątkiem

_ Analizator' spektrofotometr lub fotometr z filtrem o długoŚcifali 545 + 1Onm

p,oy

t,aw I
1,s% I

l

PoprawnoŚc: Wyniki uzyskane przy uzyciu tego odczynnika nie wykazały systematycznych
roznic W porownaniu z odczynnikami referencyjnymi (Uwaga 2), Szczegoły eksperymentow
porownawczych dostępne są na zyczenie'

Większosc

WYPOSMENIE DODATKOWE

A

I
|

zo

Podana charakterystyka metrologiczna została uzyskana W przypadku uzycia analizatora.
Wyniki mogąroznic się pzy uzyciu innego przyządu lub procedury manualnej.

Odczynnik i standard są gotowe do uzycia.

(A)

I

wyniki' lnne leki i substancje mogą interferowac

_ Standard: ObecnoŚc zawiesiny, zmętnienie'

Odczynnik

I

_ lnterferencje: Hemoglobina (2.5 gil) i lipemia interferują. Bilirubina (20 mg/dl) nie wpływa na

powyzej 0.150 pzy 545 nm.

Odczynnik: ObecnoŚc zawiesiny, zmętnienie, absorbancjaŚlepej

20

n

_ CzułoŚc: 5 mA.Ug

Odczynnik i standard są stabilne do daty waznoŚci podanej na etykiecie, jezeli są szczelnie
zamknięte oraz jezeli nie dopuŚci się do zanieczyszczenia odczynnikow podczas uzycia

Woda destylowana

-_;d *-

cV

l-,rt;--l
ogv"

sn
57 stt

Standard białka (S): Po otwarciu przechowywac W temp' 2-8"C.

1,

a):

stężenie

szg/

I

PMECHOVUYWANIE

I

Przy wyŻszych wartosciach rozcienczyc probę wodądeslylowaną

44

Odczynnik (A): Przechowywac w temp. 15-30'C.

PMYGOTOWAN

LOG ICZNA

w stosunku 1'.2i powtorzyc pomiar.

Żrący rQ: R34: Powcduje pcpanenia. 526-45: 'vV przypaciku kontaktu z oczami natychmiast
pnepłukac je dużą ilością wdy i zasięgnąc porady lekarskiej. W razie wypadku lub złego
samopoczucia natychmiast zasięgnąc porady lekarskiej.

-

g/l.

c

Kalibracja Za pomocą dostarczonego pienłotnego standardu ciekłego moze powodowac
efekt matrycowy, szczegolnie w przypadku niektorych analizatorow. W tych przypadkach
zaleca się kalibrację przy uzyciu standardu na bazie surowicy (Kalibrator biochemiczny, nr
kat,18011 i 18044)
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chodzągy J
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4.

6a_83 g/l
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1997.

60-78 g/l

Stęzenie jest nizsze u dzieci. Stęzenie białka całkowitego W osoczu jest o 2 do 4 gll wyŻsze z
powodu obecnościfibrynogenu, jak i innych Śladowych obecnosci białekZ'
Podane zakresy mają jedynie charakter orientacyjny; kazde laboratorium powinno ustalic własny
zakres wartości referencyjnych'

M11500po0503

kontrolnej
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