Protein
Calibrator

Lote: 1502158510 Val.: 11/06/2016
Finalidade
Para a calibração de métodos imunoturbidimétricos.
Aplicações
O Protein Calibrator foi desenvolvido para ser utilizado com os reagentes turbidimétricos da Laborlab. Consultar a tabela anexa para valores estabelecidos para
os constituintes, visto os mesmos são lote específicos.
Reagentes fornecidos
Calibrador: soro inativo com conservantes apropriados.

Evitar a ingestão e contato com a pele.
O calibrador foi preparado partindo de material não reagente para HBsAg e HIV.
No entanto, devem ser manipulados como se tratando de material infectante.
Utilizar os reagentes observando as precauções habituais de trabalho no laboratório de análises clínicas.
Todos os reagentes e as amostras devem ser descartados conforme a regulação
local vigente.

Instruções de uso
Calibrador: pronto para uso.

Estabilidade e instruções de armazenamento
Calibrador: estável sob refrigeração (2-10ºC) até a data do vencimento indicada
na embalagem. Não congelar.
Uma vez aberta a embalagem é estável por 30 dias sob refrigeração (2-10ºC).
Não congelar.

Precauções
O reagente é para uso diagnóstico “in vitro”.

Apresentação
- 1 x 1 ml (Cód. 1770620)
VALORES ESTABELECIDOS

PROTEÍNA

MÉTODO

VALOR
(mg/dl)

(g/l)

α1-Glicoproteína

a1-Acid Glycoprotein (AGP)

208

2,08

Componente C3

C3

406

4,06

Componente C4

C4

70,7

0,71

Imunoglobulina A

IgA

510

5,10

Imunoglobulina G

IgG

2700

27,0

Imunoglobulina M

IgM

220

2,20

Transferrina

Transferrin

760

7,60
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SÍMBOLOS
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Este produto preenche os requisitos da Diretiva Européia 98/79 CE
para dispositivos médicos de diagnóstico "in vitro"
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Uso médico-diagnóstico "in vitro"
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Conteúdo suficiente para <n> testes
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Data de validade
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Limite de temperatura (conservar a)



Não congelar
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Risco biológico

P Representante autorizado na Comunidade Européia
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Termo de garantia
Este Kit como um todo tem garantia de troca, desde que esteja dentro do prazo
de validade e seja comprovado pelo Departamento Técnico da Laborlab Produtos
para Laboratórios Ltda. que não houve falhas técnicas na execução e manuseio
deste kit, assim como em sua conservação.
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Irritante
Consultar as instruções de uso
Calibrador
Controle
Controle Positivo
Controle Negativo
Número de catálogo
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