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CALCITONIN  IRMA-HCT 
 

   

 

 

Trousse pour le dosage 
immunoradiométrique de la calcitonine 

humaine (hCT) 
Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the immunoradiometric determination 
of human calcitonin (hCT) 
For In Vitro diagnostic use 

Immunoradiometrischer Test zur direkten 
quantitativen Bestimmung von humanem 

Calcitonin (hCT) 
Zur In Vitro Diagnostik 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : 

Tubes revêtus 2 x 50 Coated tubes 2 x 50 Teströhrchen beschichtet 2 x 50 
Traceur  611 kBq 1 x 11 mL Tracer  611 kBq 1 x 11 mL Tracer  611 kBq 1 x 11 mL 
Calibrateur 0 2 x 3 mL Calibrator 0 2 x 3 mL Kalibrator 0 2 x 3 mL 
Calibrateurs 1 - 5 5 x 1 mL Calibrators 1 - 5 5 x 1 mL Kalibratoren 1 – 5 5 x 1 mL 
Sérum de contrôle 1 x 1 mL Control serum 1 x 1 mL Kontrollserum   1 x 1 mL 
Réactif de lavage 3 x 5 comprimés Wash reagent 3 x 5 tablets Waschreagenz            3 x 5 Tabletten 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1 
Notice d’utilisation 1 Instruction for use 1 Gebrauchsinformation 1 

Attention : Certains réactifs contiennent de 
l’azoture de sodium Warning : Some reagents contain sodium azide Achtung : Einige Reagenzien enthalten 

Natriumazid 

Kit per il dosaggio radioimmunologico della    
calcitonina umana (hCT) 

Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
radioinmunológica de calcitonina humana 

Para uso de diagnóstico In Vitro 

Τυποποιημένη συσκευασία για τον ποσοτικό 
ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό της 

ανθρώπινης καλσιτονίνης (hCT) 
Για διαγνωστική χρήση in vitro 

Contenuto del kit : Contenido del equipo : Περιεχόμενα της τυποποιημένης συσκευασίας 

Provette coattate 2 x 50 Tubos recubiertos 2 x 50 Επικαλυμμένοι σωλήνες 2 x 50 
Tracciante  611 kBq 1 x 11 mL Trazador  611 kBq 1 x 11 mL Ιχνηθέτης  611 kBq 1 x 11 mL 
Calibratore 0 2 x 3 mL Calibrador 0 2 x 3 mL Πρότυπο 0 2 x 3 mL 
Calibratori 1 - 5 5 x 1 mL Calibradores 1 – 5 5 x 1 mL Πρότυπα 1 – 5 5 x 1 mL 
Siero di controllo 1 x 1 mL Suero control 1 x 1 mL Ορός μάρτυς 1 x 1 mL 

Reagente di lavaggio 3 x 5 compresse Reactivo de lavado 3 x 5 
comprimidos Αντιδραστήριο έκπλυσης 3 x 5 δισκία 

Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1 
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Οδηγίες χρήσεως 1 

Attenzione : Alcuni reagenti contengono sodio 
azide 

Precauciones  : Algunos reactivos contienen 
azida sódica 

Προσοχή : Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν 
αζίδιο νατρίου 
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 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote Κωδικός 
παρτίδας Lote Lotnr. Lot nr. Numer partii Gyártási szám номер Šifra serije 

 
Utiliser 

jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro
Consumir antes 

de Ημερομ. λήξης Utilizado por Används senast Udløbsdato Zużyć do  
Felhasználható 

az alábbi 
dátumig :

Срок на 
валидност Upotrebiti do 
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Diagnostic 
In Vitro 

In Vitro 
Diagnostic 

device

In-
VitroDiagnostische 

Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro

Dispositivo de 
diagnóstico In 

Vitro 

∆ιαγνωστική 
συσκευή In 

Vitro 

Dispositivo de 
diagnostico In 

Vitro 
In vitro-diagnos In vitro diagnose Diagnostyka In 

Vitro 
In vitro 

diagnosztika 

За ин витро 
диагностика 
устройство 
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vitro 

 Fabriqué par Manufactured 
by 

Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 
από την Fabricado por Tillverkad av Fremstillet af Wyprodukowane 

przez Gyártja: 
Произведено 
от Proizveo 

 Référence Catalogue 
number 

Katalog Nr. N. catalogo 
Número de 

catálogo 
Αριθμός 
καταλόγου 

Número do 
catalogo Referens Reference Wzorzec Referenciakészít

mény 

Каталожен 
номер Kataloški broj 

 

Nombre de 
tests 

Number of 
determinations 

Anzahl der 
Bestimmungen 

Numero di 
determinazioni

Número de 
determinaciones

Αριθμός 
προσδιορισμών

Número de 
determinações Antal rör Antal glas Liczba 

probówek 
A kémcsövek 

száma 
Брой 
определяния 

Broj 
određivanja 

 
Traceur Tracer Tracer Tracciante Trazador Ιχνηθέτης Tracer Tracer Tracer kreślarz Tracer Индикатор Radioaktivni 

indikator 

 
Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Calibrador Kalibrator Kalibrator Kalibrator Kalibrátor Калибратор Kalibrator 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Μάρτυρας Controle Kontroll Kontrol Kontrola Kontroll Контрол Kontrola 

 
WASH 

 
Réactif de 

lavage Wash reagent Waschreagenz Reagent di 
lavaggio 

Reactivo de 
lavado 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΚΠΛΥΣΗΣ 

Reagente de 
lavagem Tvttreagens ¨Vaskereagens Odczynnik 

pluczacy Mosó reagens 
реагент за 
промиване 

Reagens za 
pranje 
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MISE A JOUR / UPDATING 

 
 

 
 

 
 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 
Nouveau logo 
 
 
Changes from the previous version:  
New logo 

 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
Neues logo 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Nuovo logo 
 
 
Los cambios desde la versión anterior:  
Nuevo logo 
 
 
Οι αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση: 
Νέο λογότυπο 
 
 
Alterações em relação à versão anterior: 
Novo logótipo 
 
 
Ändringar från den föregående versionen: 
Ny logotyp 
 
 
Ændringer fra den tidligere version: 
Nyt logo 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji: 
Nowe logo 
 
 
Változások az előző verzióhoz képest: 
új logó 
 
 
Промени от предишната версия:  
Ново лого 
 
 
Promene od prethodne verzije:  
Novi logo 
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1. NAZWA I ZASTOSOWANIE   
IRMA hCT jest immunoradiometrycznym zestawem do ilościowego oznaczania antygenu kalcytoniny hCT w ludzkiej surowicy. 
Zestaw jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego. 
 
2. WSTĘP  
Kalcytonina jest hormonem syntetyzowanym przez komórki okołopęcherzykowe gruczołu tarczycowego (komórki C) , które uważa się za 
zupełnie odrębny organ, różny od gruczołu tarczycowego. Kalcytonina jest wydzielana w mniejszych ilościach również  w innych 
miejscach. Jest polipeptydem o ciężarze cząsteczkowym 3500 daltonów, składającym się z 32 aminokwasów, sekwencja których zależy 
od gatunku. Wspólne są tylko aminokwasy 1, 3, 7 9, 28 i 32. Dla biologicznej aktywności istotne są mostki siarczkowe obecne przy N - i 
C- końcach cząsteczki. Kalcytonina bierze udział w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej organizmu, działając przeciwnie do 
parathormonu. Przyspiesza wbudowywanie wapnia w kości oraz obniża stężenie wapnia i fosforu we krwi. Fizjologicznym stymulantem 
kalcytoniny jest hiperkalcemia, natomiast niefizjologicznym : glukagon, beta-adrenergiczni agoniści, alkohol, gastryna. 
Dokładna rola kalcytoniny nie jest w pełni wyjaśniona, hiperkalcytoninemii nie towarzyszą zaburzenia  gospodarki wapniowo-
fosforanowej. Czułe oznaczenie immunoradiometryczne jest wykorzystane do badania krążącej kalcytoniny. Istnieją formy o dużym 
ciężarze cząsteczkowym, będące spolimeryzowaną CT, formy pośrednie, prawdopodobnie prekursorowe oraz formy o mniejszym od 
monomeru ciężarze cząsteczkowym, odpowiadające proteolitycznym fragmentom. Z tych względów w opublikowanych badaniach 
stwierdza się, że profile immunologiczne różnią się osobniczo, w zależności od jednostki chorobowej i od antysurowicy. 
Kalcytonina stanowi preferencyjny marker raka rdzeniastego tarczycy, który jest zdiagnozowany, gdy poziom kalcytoniny jest powyżej 
normy. Test z pentagastryną  jest przeprowadzany w celu ustalenia wczesnej diagnozy w grupie rodzin wysokiego ryzyka  albo w 
przypadkach nawrotów uprzednio operowanych pacjentów. Inne nowotwory ,takie jak zmiany nowotworowe oskrzelowe, jelitowe, 
nowotwory płuc i systemu APUD (Amine Precursor Uptake & Decarboxylation) mogą również posiadać epitopowe miejsca 
odpowiedzialne za wydzielanie kalcytoniny. W tych przypadkach kalcytonina jest potencjalnym markerem, który należy dopiero 
zdefiniować. 
Postęp metod oznaczeń immunoradiometrycznych z dwoma różnymi monoklonalnymi  przeciwciałami  rozpoznającymi 23-32 amidowy 
region i 11-17 region pozwolą oznaczyć z bardzo wysoką czułością natywny monomer kalcytoniny przez rozróżnienie go od złożonej 
formy prekursorowej i od jego fragmentów.  
 
3. ZASADA DZIAŁANIA TESTU  
IRMA-hCT jest oznaczeniem immunoradiometrycznym, wykorzystującym metodę z fazą stałą i tworzenie kompleksu typu “sandwich”. W 
reakcji biorą udział się dwa wysoko specyficzne monoklonalne przeciwciała skierowane przeciwko różnym epitopom cząsteczki 
kalcytoniny. Jedno przeciwciało jest związane z dolną wewnętrzną częścią probówki (fazą stałą), drugie przeciwciało jest wyznakowane 
125I (znacznik). Cząsteczki kalcytoniny znajdujące się w kalibratory i badanych próbkach reagują jednocześnie z tymi dwoma 
przeciwciałami  tworząc kompleks typu “sandwich” z hCT pośrodku. Niezwiązany z tym kompleksem znacznik radioaktywny jest 
usuwany z probówek, probówki starannie przepłukane. Związana z probówką aktywność jest wprost proporcjonalna do stężenia 
kalcytoniny w próbce. 
 
4. ODCZYNNIKI  
Każdy zestaw zawiera odczynniki wystarczające na wykonanie oznaczeń w 100 probówkach. Daty ważności odczynników są podane na 
etykietach. 

ODCZYNNIKI SYMBOLE ILOŚĆ PRZECHOWYWANIE 
OPŁASZCZONE PROBÓWKI : gotowe do użycia.  
Dolna część probówki jest opłaszczona 
przeciwciałem monoklonalnym anty-hCT 

 
CT 

2 opakowania 
po  

50  probówek 

2 – 80 C do upływu terminu ważności . 
Po rozpakowaniu  w  opakowaniu 
dołączonym do zestawu 

125I-anty-hCT : liofilizat . 
125I anty –hCT monoklonalne przeciwciało, bufor, 
albumina wołowa, azydek sodu, nieimmunizowane 
mysie immunoglobuliny. 
 ≤ 611 kBq (≤ 17μCi) Dodać 11 mL wody 
destylowanej 

 
 

TRACER 1fiolka 
qs  

11 mL 

2 – 80 C do upływu terminu ważności. 
Po rozpuszczeniu w 2 – 80 C do upływu 
terminu ważności. 

KALIBRATOR 0 : liofilizat. 
Specjalnie przygotowana ludzka surowica. Dodać 
3 mL wody destylowanej 

 
CAL 

2 fiolki 
qs 

3 mL   

2 – 80 C do upływu terminu ważności. 
Po rozpuszczeniu w –200C do upływu 
terminu ważności. 

KALIBRATORY : liofilizaty. 
Specjalnie przygotowana ludzka surowica, ludzka 
kalcytonina. 8 - 30 – 100 – 700 – 1500 pg/mL *. 
Dodać 1 mL wody destylowanej 

 
CAL 5 fiolek  

qs 
 1 mL  

2 – 80 C  do upływu terminu ważności. 
Po rozpuszczeniu w –200C do upływu 
terminu ważności. 

KONTROLA : liofilizat 
Specjalnie przygotowana ludzka surowica, ludzka 
kalcytonina. Wartość :11 pg/mL ** 
Dodać 1 mL wody destylowanej 

 
CONTROL 1 fiolka  

qs  
1 mL  

2 – 80 C do upływu terminu ważności. Po 
rozpuszczeniu w –200C do upływu terminu 
ważności. 

ODCZYNNIK PŁUCZĄCY : tabletki. 
1 tabletkę rozpuścić w 100 mL wody destylowanej. 
Wstrząsnąć delikatnie . 

 
BUF-WASH 

3 x 
5 tabletki w 
opakowaniu 
blistrowym 

2 – 80 C do upływu terminu ważności. 
Używać po rozpuszczeniu. 

TOREBKA PLASTIKOWA  1  
 
*   Wartości te są jedynie przykładowe. Rzeczywiste wartości standardów są podane na etykietach. 1 μIU 2nd  IS  89/620 = 0,28 pg CIS. 
**  Zakres wartości stężenia jest podany na etykiecie . 
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5. ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI  
5. 1. Przepisy bezpieczeństwa  
Odczynniki zestawu zawierające składniki pochodzenia ludzkiego zostały przetestowane licencjonowanymi zestawami i wykluczono 
obecność przeciwciał anty-HIV 1, anty-HIV 2, anty- HCV i antygenu HBs. Mimo to nie ma jednak pełnej gwarancji, że takie składniki nie 
mogą przenosić żółtaczki, wirusów HIV czy innych infekcji wirusowych – dlatego też te odczynniki, jak i próbki pacjentów trzeba 
traktować jako potencjalne źródło zakażenia. Nie należy pipetować ustami. Nie należy palić, jeść i pić w pomieszczeniu, w którym 
przechowuje się odczynniki i wykonuje oznaczenia. Oznaczenia powinno się wykonywać w rękawiczkach i po pracy należy umyć ręce. 
Należy unikać rozlewania i rozpryskiwania odczynników. Zanieczyszczone odczynnikami materiały (nawet potencjalnie) należy odkazić 
lub wyrzucić. Zaleca się ich autoklawowanie przez minimum 1 godzinę w temperaturze 121,50C. 
Azydek sodu może reagować z ołowianymi lub miedzianymi rurami, w wyniku czego mogą odkładać się na nich wybuchowe azydki 
metali. Aby temu zapobiec należy po wylaniu odpadów  dobrze przepłukać rury kanalizacyjne. 
 
5. 2. Podstawowe zasady ochrony przed promieniowaniem  
Produkty radioaktywne mogą być nabywane, otrzymywane, przechowywane i używane jedynie przez osoby do tego upoważnione i w 
laboratoriach posiadających odpowiednią autoryzację. Roztwory w żadnym przypadku nie mogą być podawane ludziom ani zwierzętom.  
Zasady stosowania produktów radioaktywnych regulują przepisy danego kraju. 
Przestrzeganie podstawowych zasad ochrony radiologicznej zapewnia bezpieczeństwo. 
Poniżej podano te zasady : 
Produkty radioaktywne muszą być przechowywane w oryginalnych opakowaniach i odpowiednim pomieszczeniu. 
Trzeba prowadzić na bieżąco rejestr produktów radioaktywnych. Praca z materiałami radioaktywnymi powinna mieć miejsce w 
wyznaczonych do tego oznakowanych pomieszczeniach (strefa kontrolowana).  
Nie wolno jeść, pić, palić, i nakładać kosmetyków w kontrolowanej strefie. Nie pipetować ustami radioaktywnych roztworów. 
Unikać bezpośredniego kontaktu ze wszystkimi radioaktywnymi produktami- należy stosować ochronne ubrania i rękawiczki. 
Skażony sprzęt laboratoryjny i szkło muszą być natychmiast usunięte, by zapobiec krzyżowym skażeniom. 
Stosować odpowiednie procedury obowiązujące przy skażeniu czy stwierdzonej stracie substancji radioaktywnej. 
Wszystkie odpady radioaktywne muszą być unieszkodliwione zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
5. 3. Zalecenia przy wykonywaniu testu 
Nie należy wykonywać testu po upływie daty ważności odczynników. Nie wolno mieszać odczynników pochodzących z różnych partii. 
Zapobiegać zanieczyszczeniom odczynników i wody przez drobnoustroje. 
Dokładnie przestrzegać czasu i temperatury inkubacji podanych w instrukcji. 
 
6. PRZYGOTOWANIE I PRZECHOWYWANIE  PRÓBEK 
6.1. Przygotowanie próbek 
Oznaczenie jest prowadzone w specjalnie przygotowanej ludzkiej surowicy - surowica powinna być podgrzewana przez 30 minut w 
temperaturze 560C. Próbki należy analizować bezpośrednio po przygotowaniu surowicy lub zamrozić podgrzaną surowicę w –200C, w 
porcjach do jednorazowego użycia. 
Rozcieńczanie 
Jeżeli spodziewany jest wysoki poziom kalcytoniny, próbki należy rozcieńczyć standardem 0 załączonym w zestawie. Rozcieńczenia 
powinno się przeprowadzać w odpowiednich plastikowych probówkach.  
 
7. PROCEDURA OZNACZENIA 
7.1. Wymagane materiały 
Precyzyjne mikropipety (dozownik) z wymiennymi końcówkami do odmierzania 100 μl, 200 μl , 1 mL, 3 mL. Kalibracja mikropipet 
powinna być przeprowadzana regularnie. Woda destylowana. Mieszalnik typu Vortex. Plastikowe probówki. Łaźnia wodna (560C ± 10C). 
Aby uniknąć kondensacji pary wodnej, nie przykrywać łaźni. Statyw stabilizujący probówki przy odwróceniu lub system odciągający płyn. 
Licznik promieniowania gamma wykalibrowany do pomiaru 125I. 
 
7. 2. Protokół wykonania  
Wszystkie odczynniki należy przenieść do temperatury pokojowej (18 – 250C) na minimum 30 minut przed rozpoczęciem oznaczeń. 
Dozowanie odczynników powinno odbywać się również w temperaturze pokojowej.  
UWAGA : Jakość otrzymanych wyników jest uzależniona od ścisłego przestrzegania instrukcji. Standardy i kontrola muszą być 
bezwarunkowo użyte 
 w ciągu jednej godziny po rozpuszczeniu lub natychmiast zamrożone do późniejszego wykorzystania.  
Probówki należy ustawić w następujących grupach:  
Grupa kalibratora „0” do oznaczenia wiązania nieswoistego, grupy kalibratorów do utworzenia krzywej kalibracji, grupa kontrolna dla 
kontroli oraz sześć grup dla oznaczanych próbek. W przypadku kalibratorów, kontroli i próbek zaleca się wykonanie oznaczenia w dwóch 
powtórzeniach. Sprawdzić, czy temperatura łaźni wodnej wynosi 56°C ±1°C. Próbki badane inkubować przez 30 minut w temp. 560C.  
Należy dokładnie przestrzegać kolejności dodawanych reagentów: 

- Rozdozować do odpowiednich probówek po 200 µLl standardów, kontroli, badanych próbek.  
- Dodać do każdej probówki  po 100 µL 125I- anty-hCT.  
- Zamieszać delikatnie na Vortexie . 
- Inkubować przez 20-24 godziny w temp. pokojowej (18 – 250C).  

Przepłukać probówki : 
- Odciągnąć płyn lub wylać go odwracając probówki.  
- Dodać 2,0 mL roztworu płuczącego do każdej probówki. 
- Powtórzyć etap płukania dwukrotnie. 

Należy bardzo precyzyjnie wykonywać opisane etapy płukania, wtedy wyniki oznaczania będą wiarygodne i powtarzalne. Roztwór 
płuczący należy dodawać w taki sposób, by uniknąć turbulencji w probówkach. 

- Zmierzyć pozostała aktywność związaną z probówkami na liczniku gamma przystosowanym do pomiaru 125I.  
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8. KONTROLA JAKOŚCI 
Zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) wskazane jest stosowanie  próbek kontrolnych w każdej serii oznaczeń. 
Wszystkie badane próbki powinny być przygotowywane w identyczny sposób, a do opracowania wyników analizy zaleca się stosowanie 
metod statystycznych. 
 
9. WYNIKI 
Dla każdej grupy probówek po odjęciu tła policzyć średnią ilość zliczeń. 
Wykreślić krzywą standardową odkładając cpm standardów  na osi rzędnych względem ich stężenia na osi odciętych. 
Bezpośrednio z krzywej standardowej należy odczytać stężenia kalcytoniny w próbkach. Jeśli próbki były rozcieńczane, należy 
skorygować stężenie, mnożąc wynik przez odpowiedni współczynnik. 
Dla krzywej kalibracyjnej zalecany jest model dopasowywania matematycznego krzywej składanej. Inny model dopasowywania może 
dać nieco odmienne wyniki. 
 

Typowa krzywa standardowa (tylko przykład) : poniższe dane w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystane do obliczeń wyników 
otrzymanych w laboratorium. 

 
Grupa 

probówek 
cpm 

średnia 
Stężenie  pg/mL 

Kalibrator 0 97   0 
Kalibrator 1 427    8,4 
Kalibrator 2 1347 28 
Kalibrator 3 5000 95 
Kalibrator 4 40042         660 
Kalibrator 5  91672       1530 
Kontrola 636   12,7 

 
 
10. OGRANICZENIA PROCEDURALNE 
Wyniki oznaczenia mogą być zafałszowane, gdy analizowane próbki zawierają fibrynę, są zhemolizowane, wysoko lipemiczne lub 
mętne. Nie należy wyliczać stężenia przez ekstrapolację, gdy przekracza ono wartość ostatniego standardu. Taką próbkę trzeba 
rozcieńczyć i ponownie oznaczyć. 
 
11. WARTOŚCI OCZEKIWANE 
Każde laboratorium powinno ustalić własne normy. Poniżej podano przykładową wartość. 
Badając surowice 98 zdrowych osób obu płci stwierdzono, że u 81 % stężenie kalcytoniny było poniżej 5 pg/mL i u 96 % poniżej 10 
pg/mL. 
 
12. CHARAKTERYSTYKA TESTU  
12.1. Precyzja  
Precyzje testu określono oznaczając 30- krotnie stężenie  w  trzech różnych próbkach zestawem tej samej serii oraz stężenie próbek w 
duplikatach zestawami z 12 różnych serii.  
 

Próbki Średnia wartość 
stężenia  (pg/mL) 

Współczynnik zmienności 
wewnątrzseryjnej (C.V.%) 

  
Próbki 

Średnia wartość 
stężenia  (pg/mL) 

Współczynnik zmienności 
międzyseryjnej  (C.V. %) 

1 10,9 6,7  4 21,1 5,2 
2 41,8 1,9  5 66,3 4,8 
3 527 1,2  6 524 4,3 

 

12. 2. Test odzysku 
Ściśle określone znane ilości hCT dodawano do ludzkiej surowicy. Procent odzysku hCT w próbkach zawierał się w granicach 80% - 
105%.  
 

12. 3. Test rozcieńczenia 
Próbki o wysokim stężeniu rozcieńczano. Procenty odzysku hCT zawierały się w granicach 83 - 115%. 
 

12. 4. Specyficzność  
W tym teście nie stwierdzono reakcji krzyżowych z prokalcytoniną. 
 

12. 5. Granice oznaczenia  
Granica oznaczenia jest definiowana jako najmniejsze oznaczalne (z prawdopodobieństwem 95%) różne od zera stężenie.  
Wartość ta dla testu wynosi 1,5 pg/mL. 
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12.6. Granica oznaczalności 
10 próbek surowicy przy niskich stężeniach mierzono w 10 oddzielnych testów.Granica oznaczalności lub funkcjonalną wrażliwość 
odpowiadającej najniższej wartości mierzone z dokładnością 20% to 4 pg/mL. 
 
12.7. zakłócenia 
Brak ingerencji w bilirubiny, hemoglobiny i trójglicerydów, mierzona do odpowiedniego stężenia równe 250 mg/L, 10 g/L i 20 g/L 
zaobserwowano. 
IRMA-HCT zestaw jest chroniony przed heterophilic przeciwciał. Jednakże nie możemy zagwarantować, że pokrywa jest 
zakończona. 
 
 

SCHEMAT OZNACZENIA 

 

Probówki Kalibratory 
µL 

Próbki 
µL 

Anty-hCT  125I 
µL  

Delikatnie zamieszać 
Inkubować 

20-24 godziny w 
18-25°C 

 
Odciągnąć płyn 
Przepłukać 3 x 

Policzyć 
aktywność  

 Kalibratory 200 -- 100 

Kontrola -- 200 100 

Badane próbki 

Sx 

-- 200 100 
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