
Лише для in vitro діагностики.

Кат. № Назва Фасування

XSYS0061 ЛПВГ/ЛПНГ КАЛ 2 x 1 мл

ЗАСТОСУВАННЯ
Калібратор HDL / LDL CAL призначений для кількісного визначення ЛПВЩ- (HDL-) та ЛПНЩ- 
(LDL-) холестеринів з використанням реагентів прямого (direct) визначення ЛПВЩ та ЛПНЩ.

ПРИПИСАНІ ЗНАЧЕННЯ

Номер партії Термін придатності Аналіт Концентрація

xxxxxxxxx mm/rrrr
HDL (ЛПВЩ) xx,x мг/дл x,xxx ммоль/л

LDL (ЛПНЩ) xxx,x мг/дл x,xxx ммоль/л

КОЕФІЦІЄНТ ПЕРЕРАХУНКУ
мг/дл x 0,026 = ммоль/л

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ
Калібратори у невідкритих флаконах є стабільними до вичерпання терміну придатності, 
вказаного на етикетці, за умови зберігання за температури 2–8 °C.
Відновлений калібратор є стабільним упродовж 6 днів за умови зберігання за температури 2–8 °C.

ВІДНОВЛЕННЯ КАЛІБРАТОРА
Флакон з калібратором обережно відкрити, уникаючи втрати ліофілізату, додати точно 1,00 мл 
деіонізованої води. Закрити флакон і обережно перемішувати круговими рухами до повного 
розчинення ліофілізату. Уникати появи піни. Не струшувати!
Перед використанням залишити на 30 хвилин за кімнатної температури.
Відновлений калібратор зберігати за температури 2–8 °C.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Біологічний матеріал, з яких виготовлений калібратор, був перевірений на відсутність антитіл до 
вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), до вірусу гепатиту С (HCV) і поверхневого антигену вірусу 
гепатиту В (HbsAg).
Оскільки неможливо повністю виключити присутність патогенних матеріалів, з набором 
необхідно поводитися таким же чином, що й з інфекційним матеріалом.
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Каталожний номер

Номер партії

Термін придатності

In vitro діагностика

Температура зберігання 

ВмістВиробник

ВИКОРИСТАНІ СИМВОЛИ

Перед використанням уважно
вивчіть інструкцію

Національний знак
відповідності для України

Калібратор HDL / LDL CAL

Только для in vitro диагностики. 

Кат.№ Фасовка

XSYS0061  2 x 1 мл

НАЗНАЧЕНИЕ
ХОЛЕСТЕРИН ЛПВП/ЛПНП КАЛИБРАТОР предназначен для количественного определения 
ЛПВП и ЛПНП холестерина,  с использованием наборов Холестерин - ЛПВП/ЛПНП  Прямой.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ХОЛЕСТЕРИН ЛПВП/ЛПНП КАЛИБРАТОР - лиофилизированная сыворотка, изготовленная 
на основе человеческой сыворотки.
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Лот  калибратора Срок годности Параметры Концентрация

xxxxxxxxx mm/rrrr
ЛПВП xx,x мг/дл x,xxx ммоль/л

ЛПНП xxx,x мг/дл x,xxx ммоль/л

КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕРАСЧЕТА
мг/дл = 0,026 ммоль/л
ФАСОВКА
ЛПВП / ЛПНП КАЛ.; 2 х 1 мл

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ
Закрытый калибратор стабилен до истечения срока годности, указанного на этикетке, при хранении 
при 2–8 °C. Восстановленный калибратор стабилен в течение 6 дней при температуре 2–8 °С.
КАЛИБРАТОР ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Флакон с калибратором очень осторожно открыть, не допуская потери лиофилизата, и добавить 
к содержимому флакона точно 1 мл бидистиллированной или деионизованной воды. Закрыть 
флакон и аккуратно перемешать круговыми движениями до полного растворения лиофилизата. 
Избегать вспенивания. Не встряхивать. Перед использованием дать постоять 30 мин при комнатной 
температуре (+20–+25) °C в темном месте. Хранить восстановленный калибратор при 2–8 °C.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Меры предосторожности
Набор калибраторов предназначен для in vitro диагностики профессионально обученным лаборантом.
Биологический материал, используемый в производстве калибратора, проверен на отсутствие 
поверхностного антигена вируса гепатита В (HbsAg), антител к вирусу иммунодефицита человека 
(HIV) и антител к вирусу гепатита С (HCV). Так как риск заражения нельзя полностью исключить, 
поэтому работать с калибратором необходимо, как с потенциально инфицированным материалом.
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ЭРБА ЛПВП / ЛПНП Калибратор

Артикул Наименование как в РУ Номер РУ Дата выдачи РУ

XSYS0061 ЭРБА ЛПВП/ЛПНП Калибратор ФСЗ 2011/09958 от 14.05.2019

Каталожный номер

Номер партии

Срок годности

 

Температура хранения

Содержание

Производитель

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

Перед использованием 
 изучайте инструкциювнимательно

Ин витро диагностика


