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EU rev. ACTH-021014 
 
Внимание: Тази информация за употреба е в съответствие с IVD директива 98/79/EО и е 
предназначена за потребители, които работят в държави членки на Европейския съюз 
 

ST AIA-PACK ACTH SAMPLE DILUTING SOLUTION 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА 
ST AIA-PACK ACTH SAMPLE DILUTING SOLUTION е предназначен САМО ЗА УПОТРЕБА ПРИ IN 
VITRO ДИАГНОСТИКА за разреждане на проби от пациенти с концентрации на 
адренокортикотропен хормон (ACTH) над горната граница на обхвата на изследването. 

ПРЕДОСТАВЕН МАТЕРИАЛ 
Каталожен № 0025521 
4 x 4 ml ST AIA-PACK ACTH SAMPLE DILUTING SOLUTION 

Буфериран говежди серумен албумин, който не съдържа доловими 
концентрации на ACTH, с натриев азид като консервант. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 
1. ST AIA-PACK ACTH SAMPLE DILUTING SOLUTION е предназначен единствено за 

диагностично приложение ин витро. 
2. Преди да пристъпите към работа, огледайте кутията и външността на флаконите за следи от 

повреди.  Ако се открият каквито и да било повреди, уведомете местния търговски 
представител на TOSOH . 

3. Материалът съдържа натриев азид, който може да реагира с оловни или медни водопроводни 
тръби и да образува потенциално експлозивни метални азиди.  Когато изхвърляте такива 
реагенти, винаги изплаквайте обилно с вода, за да предпазите от натрупване на азид. 

4. Въпреки че  материал от човешки произход не се използва като разтвор за разреждане на 
проби, се препоръчва при работа с този продукт да се спазват същите предпазни мерки, както 
и при пробите от пациенти. 

5. Не използвайте след изтичане на срока на годност. 
6. За безопасно изхвърляне на отпадъците се препоръчва всяка лаборатория да спазва 

установените лабораторни процедури, както и местните, държавните и федералните 
разпоредби. 

7. След отваряне, флаконът с разтвора за разреждане на пробите трябва да се съхранява 
плътно затворен с чиста гумена тапа.  Затварянето със замърсен материал може да доведе 
до влошаване на реагента. 

8. Останалият след употреба разтвор за разреждане на пробите не трябва да се смесва с друг 
флакон, а да се изхвърли, за да се избегне замърсяване. 

ПОДГОТОВКА НА РЕАГЕНТИТЕ 
ST AIA-PACK ACTH SAMPLE DILUTING SOLUTION се доставя готов за употреба. Преди употреба 
трябва да се темперира при 18°–25°C за 30 минути. 

СЪХРАНЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ 
● Винаги съхранявайте ST AIA-PACK ACTH SAMPLE DILUTING SOLUTION в изправена 

позиция. 
● Когато се съхранява неотварян и в хладилник при температура 2°–8°C, разтвор за 

разреждане на пробите ще остане стабилен до изтичане на срока на годност, отбелязан 
върху етикета. 
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● Разтворът за разреждане на пробите трябва да се използва в рамките на 6 дни, когато е 
отворен до 7 часа при температура 18-25°С в самия ден и флаконите се държат плътно 
затворени в хладилник при 2-8°C веднага след употреба.  Преди употреба трябва да се 
темперира при 18°–25°C за 30 минути.  Разтворът за разреждане на пробите може да се 
използва до 90 дни, при условие че 1) се използва САМО за ръчни разреждания и 2) веднага 
след употреба флаконите се съхраняват плътно затворени в хладилник. 

ПРОЦЕДУРА 
Вижте ръководството за оператора на анализатора на системата AIA на фирма TOSOH за 
допълнителни процедурни указания относно разреждането на пробите. 
1. Ако се установи, че концентрацията на ACTH в дадена проба е по-висока от горната граница 

на диапазона на изследването от 2000 pg/ml, пробата трябва да бъде разредена със ST 
AIA-PACK ACTH SAMPLE DILUTING SOLUTION и изследвана съгласно ПРОЦЕДУРАТА в 
приложения документ на ST AIA-PACK ACTH. 

2. Ако преди изследването на разредената проба факторите на разреждане са въведени в  
програмата на апарата, AIA Nex•IA / AIA-21, AIA-600 II, AIA-900, AIA-900, AIA-1800 и AIA-2000 
ще изпълняват разрежданията автоматично. 

3. Препоръчаното разреждане на проби, съдържащи над 2000 pg/ml, е 10-кратно разреждане.  
Желателно е да разредите пробата така, че разредената проба да съдържа между 2,0 и 
2000 pg/ml. 

РЕЗУЛТАТИ 
Когато се извършва автоматично разреждане, анализаторите AIA на фирма TOSOH ще изчислят 
крайния резултат. 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ST AIA-PACK ACTH SAMPLE DILUTING SOLUTION е предназначен за употреба само с 
процедурите за изследване на ST AIA-PACK ACTH. 
 
 
 
 
 
TOSOH CORPORATION 
3-8-2, Shiba-Koen, Minato-ku  
TOKYO 105-8623 (ЯПОНИЯ) 
Тел.: +81 (0)3 5427 5181 Факс: +81 (0)3 5427 5220 
 
TOSOH EUROPE N.V. 
Transportstraat 4 
B-3980 TESSENDERLO, БЕЛГИЯ 
Тел.: +32 (0)13 66 88 30 Факс: +32 (0)13 66 47 49 
 
TOSOH BIOSCIENCE, INC. 
6000 Shoreline Court, Suite 101 
South San Francisco, CA 94080, САЩ 
Телефон: +1 650 615 49 70 
 

 
Нетен обем (след разтваряне на 
лиофилизирания материал) 

 


