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Quantikine® IVD® med humant 
erytropoietin, serumkontroll 1 och 2

Katalognummer: CEP01

AVSEDD ANVÄNDNING
Serumkontroller Quantikine® IVD® med humant 
erytropoietin är avsedda att användas som kvantitativa 
kontroller för fastställning av erytropoietin-
koncentrationer i humant serum och plasma.

                     För In Vitro-Diagnostisk Användning.IVD
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REAGENS
Ingredienser: Serumkontroller Quantikine® IVD® med 
humant erytropoietin är framställda av poolat humant 
serum. De innehåller naturligt och rekombinant 
humant erytropoietin. Naturligt humant erytropoietin 
och rekombinant humant erytropoietin är i huvudsak 
likvärdiga, både biologiskt och fysiskt [D. Vapnek et al., 
In: Therapeutic Peptides and Proteins: Assessing The 
New Technologies, P. Marshak ed., Cold Spring Harbor, 
NY, CSH Laboratory (1988) 241-256]. Kontrollerna 
levereras frusna i alikvoter om 1,0 mL och innehåller 
0,05 % natriumazid som konserveringsmedel.

Förvaring och stabilitet: Frusna serumkontroller med 
humant erytropoietin ska förvaras vid ≤ -20 °C och är 
stabila tills det utgångsdatum som anges på 
förpackningsetiketten. Tinade kontroller är stabila i sju 
dagar när de förvaras vid 2–8 °C. Får inte frysas och 
tinas upprepade gånger och får inte förvaras i en 
självavfrostande frys.

Upptining: Tina kontrollerna vid 2–8 °C. Var noga med 
att ange datumet för upptining på varje flaska när den 
tinas för användning.

Tecken på försämring: Kontrollerna ska vara fria från 
partiklar och tecken på mikrobiell tillväxt. Undvik 
kontaminering av reagenser, annars kan resultaten bli 
felaktiga.

Försiktighetsåtgärder: För in vitro-diagnostisk 
användning - Försiktighet: Dessa kontroller har 
fastställts vara icke-reaktiva för HBs Ag, HIV-1 Ag, 
anti-HCV och anti-HIV-1/2. De ska dock hanteras med 
samma försiktighetsåtgärder som vid patientplasma 
eller -plasma, eftersom inga testmetoder kan ge 
fullständig försäkring på frånvaro av dessa eller andra 
eventuellt smittsamma organismer. Pipettera aldrig 
med hjälp av munnen och undvik kontakt med hud och 
slemhinna.

Kontrollerna innehåller natriumazid som kan reagera 
på bly- och kopparrör och bilda explosiva metallazider. 
Spola med stora mängder vatten om det kasseras i 
avloppet.

PROCEDUR
Humant erytropoietin för serumkontroll ska analyseras 
på samma sätt som okända prover. Se R&D Systems® 
ELISA bipacksedel för® Quantikine® IVD® humant 
erytropoietin (katalognummer DEP00) för ett exempel 
på en procedur som används för att fastställa 
koncentrationer av erytropoietin.

FÖRVÄNTADE VÄRDEN
De godtagbara intervallen för Kontroll 1 och 2 är 
angivna längst ned på detta blad. Koncentrationerna av 
erytropoietin fastställdes med R&D Systems® 
Quantikine® IVD® erytropoietin ELISA-set eller Beckman 
Coulter Access instrument. På grund av möjliga 
variationer i teknik och metod rekommenderas det att 
varje laboratorium fastställer sina egna koncentrationer 
av erytropoietin för serumkontroller. Laboratorier som 
använder testsystem som inte anges i listan nedan ska 
fastställa sina egna godtagbara intervall eftersom dessa 
analyser kan ge olika värden. Om förväntade värden inte 
uppnås ska okända provresultat betraktas som 
misstänkta. Kontrollera att partinumret på flaskan 
motsvarar partinumret som anges på detta 
produktinformationsblad.

FÖRVÄNTADE VÄRDEN OCH REPRODUCERBARHET

Quantikine® IVD® erytropoietin-koncentration

Kontroll Partinr ±3 SD intervall

Serumkontroll 1 P317173 8.2-13.3 mIU/mL

Serumkontroll 2 P317176 32-52 mIU/mL

Access erytropoietin-koncentration

Kontroll Partinr Intervall

Serumkontroll 1 P317173 7.6-12.2 mIU/mL

Serumkontroll 2 P317176 29-46 mIU/mL

SAMMANFATTNING
God laboratoriepraxis kräver att testprocedurer 
övervakas med material som innehåller kända 
koncentrationer av de beståndsdelar som ska 
analyseras. Serumkontroller Quantikine® IVD® med 
humant erytropoietin innehåller kända koncentrationer 
av erytropoietin. Koncentrationerna har tilldelats med 
de metoder som anges nedan. Det andra 
internationella referenspreparatet (IRP) 67/343 
användes som den primära kalibratorn. Nivåer uttrycks 
i milli-internationella enheter/milliliter (mIU/mL).

BEGRÄNSNINGAR
Resultaten som erhålls med dessa kontroller beror på 
flera faktorer som är förknippade med metoder och 
instrumentering. Andra testsystem än de som levereras 
av R&D Systems® kan leda till värden som skiljer sig från 
de som anges i detta produktinformationsblad.
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