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ST AIA-PACK Whole PTH SAMPLE DILUTING SOLUTION 
 
ST AIA-PACK Whole PTH SAMPLE DILUTING SOLUTION er udelukkende beregnet til IN 
VITRO-DIAGNOSTICERING til fortynding af patientprøver, der har koncentrationer af 
parathyreoideahormon (PTH) over analyseområdets øvre grænse. 

INDHOLD 
Kat. nr.  0025530 
4 x 4 ml ST AIA-PACK Whole PTH SAMPLE DILUTING SOLUTION 

Proteinmatrix ikke indeholdende nogen sporbar koncentration af PTH med 
natriumazid som konserveringsmiddel. 

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER 
1. ST AIA-PACK Whole PTH SAMPLE DILUTING SOLUTION er udelukkende beregnet til in 

vitro-diagnosticering. 
2. Undersøg emballagen og flaskernes ydre for tegn på skader før brug.  Hvis der er nogen synlige 

skader, kontaktes den lokale TOSOH-distributør. 
3. Dette materiale indeholder natriumazid, som kan reagere med bly- eller kobberrør og danne 

potentielt eksplosive metalazider.  Når sådanne reagenser hældes bort, skal der altid skylles efter 
med store mængder vand for at undgå azidopbygning. 

4. Selvom der til prøvefortyndingsopløsningen ikke anvendes materiale af human oprindelse, 
anbefales det, at dette produkt håndteres med samme forsigtighed, som der anvendes ved 
patientprøver. 

5. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen. 
6. For sikker bortskaffelse af affald anbefales det, at hvert enkelt laboratorium overholder fastsatte 

laboratorieprocedurer samt lokal og national lovgivning. 
7. Efter åbning skal flasken med prøvefortyndingsopløsningen opbevares tæt forseglet med en ren 

gummihætte.  Forsegling med urent materiale kan medføre en forringelse af reagenset. 
8. Den resterende prøvefortyndingsopløsning må efter anvendelse ikke blandes med en anden flaske, 

men skal kasseres for at undgå kontaminering. 

FORBEREDELSE AF REAGENSER 
ST AIA-PACK Whole PTH SAMPLE DILUTING SOLUTION leveres klar til brug.  
Prøvefortyndingsopløsningen skal bruges efter udligning til 18°-25° C i ca. 30 minutter. 

OPBEVARING OG STABILITET 
- Opbevar altid ST AIA-PACK Whole PTH SAMPLE DILUTING SOLUTION opretstående. 
- Når prøvefortyndingsopløsningen opbevares uåbnet og nedkølet ved 2°-8° C, er den stabil indtil den 

udløbsdato, der er angivet på etiketten. 
- Efter åbning kan prøvefortyndingsopløsningen efterlades på TOSOH AIA-systemets analysatorer 

(18°-25° C) i maksimalt 3 døgn (3 x 24 timer).  Når prøvefortyndingsopløsningen opbevares natten 
over ved 2°-8° C, kan den anvendes i op til 9 dage (9 cyklusser på 8 timer on-board og 16 timer i 
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køleskabet).  Prøvefortyndingsopløsningen bør ikke bruges mere end 90 dage efter åbningen, 
heller ikke selvom den er forseglet og opbevares i køleskabet. 

FREMGANGSMÅDE 
Yderligere oplysninger om prøvefortynding kan findes i manualen til TOSOH AIA-systemet. 
1. Hvis en prøves PTH -koncentration findes at være større end analyseområdets øvre grænse på 

2.000 pg/ml, skal prøven fortyndes med ST AIA-PACK Whole PTH SAMPLE DILUTING SOLUTION 
og analyseres i overensstemmelse med PROCEDUREN på indlægssedlen for ST AIA-PACK Whole 
PTH. 

2. AIA Nex•IA / AIA-21, AIA-600 II, AIA-900, AIA-1800 og AIA-2000 vil automatisk udføre fortyndinger, 
hvis fortyndingsfaktorerne angives i softwaren inden analyse af den fortyndede prøve. 

3. Den anbefalede fortynding for prøver, der indeholder mere end 2.000 pg/ml, er 10 gange fortynding.  
Det anbefales at fortynde prøven således, at den fortyndede prøve viser mellem 2,0 og 2.000 pg/ml. 

RESULTATER 
Når der udføres en automatisk fortynding, vil TOSOH AIA-systemanalysatorerne udregne det endelige 
resultat. 

BEGRÆNSNINGER 
ST AIA-PACK Whole PTH SAMPLE DILUTING SOLUTION er udelukkende beregnet til brug ved ST 
AIA-PACK Whole PTH-analyseprocedurer. 
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