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Beställningsreferenser 
 
Reagenser     
 

   
SDBUF-B00 Provspädningsbuffert 2 x 70 mL 
SDBUF-H00 Provspädningsbuffert 8 x 70 mL 
SDBUF-L00 Provspädningsbuffert 16 x 70 mL 

 
Andra nödvändiga produkter 
 

   

CACOL-B00 Universellt kit 1 x 18 mL R1 + 1 x 7.5 mL R2 
CACOL-H00 Universellt kit 3 x 18 mL R1 + 3 x 7.5 mL R2 
CACOL-L00 Universellt kit 7 x 18 mL R1 + 7 x 7.5 mL R2 
CAREK-000 Kalprotektin Kalibrerings kit (6 nivåer) 6 x 1 mL 
CACOS-002 Kalprotektin Kontroll, ”låg” 1 x 2 mL 
CACON-002 Kalprotektin Kontroll, “Medium”  1 x 2 mL 
CACOX-002 Kalprotektin kontroll, “hög”  1 x 2 mL 

CAL0510 Calpro EasyExtractTM 50 extraktionsrör 
 

Användningsområden - Syfte 
Provutspädningsbuffert är en utspädning buffert som är nödvändig för koncentrationsbestämning av kalprotektin i fekalt extrakt.  

Principen för testet 
Guldpartiklarna i kolloidal form stabiliseras med användning av monoklonala antikroppar riktade specifikt mot humant kalprotektin. 
Dessa antikropps-konjugat bildar en specifik agglutination vid reaktion med humant kalprotektin tillgänglig i humana prover. Denna 
agglutination, direkt proportionell med koncentrationen av kalprotektin i provet, läses av vid 546nm och 600nm. 

Varning och försiktighetsåtgärder 
- Endast för in vitro-diagnostik. 
- Måste hanteras av kvalificerad personal.  
- Alla produkter av humant ursprung har screenats och funnits negativa för HIV 1- och 2-antikroppar, HVC-antikroppar och 

Hepatit B antikroppar. Alla reagenser i produkten bör likväl behandlas med försiktighet och som potentiellt smittfarliga.  
- Dessa produkter innehåller natriumazid och måste därför hanteras med försiktighet: undvik förtäring och kontakt med hud 

eller slemhinnor. Natriumazid blir explosiv vid kontakt med tungmetaller som koppar eller bly. 

Buffert 
Sammansättning och koncentrationer/Lagring  

Aktiva komponenter: 
Inga 
 
Andra komponenter: 
Buffert, stabilisator, oorganiskt salt och konserveringsmedel. 
 
Förvaringstemperatur: 2 - 8 °C. 
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Förberedelse  
Klar att användas.  

Lagring och stabilitet  
Reagenser är stabila fram till utgångsdatumet tryckt på förpackningen (månader passerade), under följande rekommenderade 
lagrings-och hanteringsförhållanden:  
- Oöppnad vial förvaras vid den temperatur som anges på förpackningen. 
- Öppnad vial stängs omedelbart efter användning eller placeras i en stängd analysator avsedd för detta ändamål, inte 

kontaminerad genom hantering och förvaras vid den temperatur som anges på förpackningen.  
- Reagens skickas vid 2–8°C. 

OBS:  
- Frys inte buffert  

Andra material som krävs  
Vanlig laboratorieutrustning inklusive ett analyssystem utrustat med en fotometrisk detektor. 

Användnings förfarande 
Om applikationen inte är installerat på ert instrument, vänligen kontakta Calpro AS. CE-validerade applikationer är tillgängliga från 
Calpro AS. För en detaljerad beskrivning av hur ni kör en analys, vänligen se bruksanvisningen för ditt system.  
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Förklaring av symboler  
Följande symboler kan finnas på förpackningen och etiketten:   
 

  Lot/Parti-.kod  Buffert 
 

 Sista förbrukningsdag  Kalibrator  

 Ansvarig Producent  Hög  

 Medicinsk utrustning för in vitro-
diagnostik 

 Medium  

 Temperatur vid lagring  Låg 

 Katalognummer  4 nivåer 

 Läs bruksanvisningen  5 nivåer  

  Reagens  6 nivåer  

 Kit  Kontroll  

 Innehåll 
 

Denna produkt uppfyller kraven i EU-
direktivet 98/79 EC angående 

medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik  

 
 Antikropp eller Antiserum 

 
 
 
 

 
 

Spåra versionsändringar 
 

                            
 

 DiAgam Belgien: Rue du Parc Industriel 40, 7822 Ghislenghien, Belgien 

Diagam Huvudkontor Avenue Louis Lepoutre 70, 1050 Bruxelles, Belgien 

  

 

Distribueras av: 

 
Calpro AS, Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Norge, och dess auktoriserade 

representanter. www.calprogold.com 

 
 

Alla produktnamn, registrerade varumärken, företagsnamn i detta dokument förblir respektive ägares egendom.  

http://www.calprogold.com/
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