كنترل نوار ادراری كيمياپژوهان
جهت كنترل كيفي نوارهاي ادراري

محدوديتهاي روش كار
این معرفها فاقد قابليت سنجش اسيد اسكوربيا و اوروبيلي نوژن ميباشد.

پايداري
معرف ها ماداميكه در دمای  2-4درجه سانتي گراد ،به دور از تابش مستقيم

مقدمه
كنترل نوار ادراری كيميا پژوهاان محلاولي سانتتيا باا دو لرات در محادوده

نور و آلودگي نگهداری شوند تا تاریخ انقضاء قيد شده بر روی جعبه پایدار

نرمال ( )Urine control Nو پاتولوژیا ( )Urine Control Pميباشد كه جهات

ميمانند.

بررسي و تایيد صحت و دقت نوار های ادراری رایج در بازار طراحي شده ،آماده

پس از باز كردن درب هر ویال از معرف در صورتيكه درب ویال پس از مصرف

اساتفاده

بسته شود و به دور از تابش مستقيم نور و آلودگي در دمای  2-4درجه

برای مصرف مي باشد و نيازی به آماده سازی ندارد و همچناين رو
از این معرف مشابه رو

بررسي نمونه بيماران ميباشد.

توصيه هاي الزم
 .6معرف ها پس از اتمام تاریخ انقضاء قيد شده بر روی ویال قابل مصرف
نيستند.

سانتيگراد نگهداری شود به مدت  03روز پایدار ميباشد.
توصيه مي شود تاریخ اولين باری كه درب ویال معرف باز ميشود را در جای
مناسبي از ليبل ویال قيد كنيد.
معرف هاي را به هيچ عنوان در فريزر نگهداري نكنيد.

 .2این محصول جهت استفاده به عنوان استاندارد طراحي نشده است.
 .3معرف ها پس از گذشت  31روز از باز كردن درب ویال قابل استفاده
نيستند.

مقادير مورد انتظار

 .4كنترل نوار ادراری فقط جهت استفاده در آزمایشگاه طراحي شده است.
 .6در صورت بلع تصادفي معرفها :زبان را بشویيد و حدود نيم ليتر آب

Urine

Urine

Control P

Control N

Ery/µl

10 - 250

negative

BLOOD

..........

positive

negative

NITRITE

Unit

بنوشيد.
 .1در صورت تماس معرف با چشم سریعاً چشم را با مقادیر قابل توجهي آب
بشویيد.
 .7پوست آلوده به این ماده را با آب ولرم و صابون بشویيد.

Analyte

mg/dl

30 - 500

negative

PROTEIN

mg/dl

5 - 80

negative

KETONE

 – Urine Control Nمحدوده نرمال (منفي).

mg/dl

50 - 500

negative

GLUCOSE

 – Urine Control Pمحدوده پاتولوژیا (مثبت).

mg/dl

1-4

negative

BILIRUBIN

..........

6

..........

PH

..........

1.010

1.010

SPECIFIC GRAVITY

 .4در صورت هر گونه آسيب بهداشتي شدید با پزشا مشورت كنيد.

معرفها

این معرف ها به جهت اطمينان از پایداری و ممانعت از رشد ميكروارگانيسم ها
حاوی مواد نگهدارنده مي باشند.
معرف ها حاوي ادرار انسان نيستند.

روش آزمايش
رعایت نكات زیر برای كسب نتایج قابل اطمينان بسيار ضروری است:
 .6اجازه دهيد دمای معرف ها به دمای محيط برسد ( 64 – 26درجه سانتي
گراد).
 .2ویال حاوی معرف را به جهت هموژنيزاسيون به آرامي تكان دهيد.
 .3درب ویال را باز كرده و با استفاده از قطره چكان تعبيه شاده بار روی ویاال
پارامتر های نوار ادراری را به كنترل آ شته كنيد.
 .4قطرات اضافي معرف را از طریق كشيدن لبه نوار به كا ذ از روی آن پاك
كنيد.
 .6بسته به نوع نوار ادراری مورد كنترل ،خوانش را انجام دهيد.
 .1درب ویال حاوی معرف را بسته و به دور از تابش مستقيم نور و آلودگي در
دمای  2-4درجه سانتي گراد قرار دهيد.

* در صورت مشاهده هرگونه مشكل در محصول لطفاً با شماره تلفن كارخانه ( بخش كنترل كيفي ،داخلي  ) 61تماس حاصل فرمائيد.
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