
Testriba Lot nr Lineaaarsus        r 

Testriba Lot 1 yy= 0,9814x+0,2168 0.9990 

Testriba Lot 2 yy= 1,0094x+0,0071 0.9990 

Testriba Lot 3 yy= 0,9937x+0,3093 0.9991 

 Mehed 13.0 –  17,0  g/dL (130 –         170  g/L           8, .1   – 10.5         mmol/L ) 
Naised 12.0 –  15,0  g/dL (120 –   150  g/L7     ,        , 4  – 9,3 mmol/L   ) 

Lapsed 11.0 –    14,0  g/dL (110 –   140  g/L      6.8   –   8,7mmol/L   ) 

 
 Level I (n=100) Level II (n=100) Level III (n=100) 

Täpsus Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 1 Lot 2 Lot  3 
Keskmine (g/dL) 9.6 9.9 9.7  1 3.6  14. 0  13.8 17.5 17.9 17.8  
SD (g/dLo) v 0.21 0.20 0.24  1. 40%      1.80 %      1.30 %      1.30% 1.50% 1.40%  

 

Reagent Koostis  

 Naatriumdeksükolaat 3 w/w % 
Naatriumnitrit 1.5 w/w% 

Mittereaktiivsed lisandid 95.5% w/w 

 

 
Kasutusjuhend 

 
 

Kasutatud 
 

 

 
Koodi number 

 Ainult In vitro diagnostikum  Lot number   Kontrollide vahemik 

 

 
   Säilita temperatuuridel 2-30°C  
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Hemoglobiini (Hb) testimiseks inimese täisverest. 

Kasutamiseks ainult in vitro diagnostikumina. 

 
Hb hemoglobiini testribad (täisveri) 

pakendiinfo 

REF C131-3011       REF        C131-302  1        Eesti

 

6.  Loe tulemus 15 sekundi pärast.  

  TULEMUSTE INTERPRETEERIMINE    
Hb mõõteseade mõõdab automaatselt hemoglobiini kontsentratsiooni. Juhul kui saadakse mitteoodatud tulemus, kontrolli alljärgenat: 

   Ole kindel, et testribade säilivusaeg ei ole ületatud . 
   Võrdle kontrolli tulemusi referentsväärtustega ja võta uus testriba. 

  KASUTUSALA  

Hemoglobiini testribad (täisverest) on tugevast plastmassist valmistatud ribad, millele on kinnitatud kuiv mitmekihiline reag ent ja see on 
mõeldud lugemiseks Mission® Hb Hemoglobin mõõteseadmega. Test töötaab erütrotsüütide lüüsimisel ja vabaneva hemoglobiini 
methemoglobiiniks muutmise reaktsiooni alusel. See test on mõeldud hemoglobiini kvantitatiivsel määramisel ja hematokriti arv utamisel 
kapillaarsest ja veenierest. Testribad on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.  

  KOKKUVÕTE  
Hemoglobiin on erütrotsüütide põhikomponent, mille peamine funktsioon on hapniku edasikandmine. Hemoglobiini kontsentratsiooni määramine 

täisverest on kliinilise diagnoosi panemisel aneemia ja polütsüteemia puhul vajalik. Mission® Hb Hemoglobin Testing Systemi määramispiiride 

vahemik on 4,5-25,6 g/L. 

  PÕHIMÕTTED JA REFERENTSVÄÄRTUSED   

   Juhul kui probleem jääb püsima, kontakteeru kohaliku maalertoojaga.  

  OMADUSED  

Lieaarsus 

 Korduskatsed on tehtud testribadega kolmest erinevast partiist. Mõõtmised on tehtus Hb mõõteseadmega kasutades kümnel erineval 
 kontsentratsioonil olevaid hepariiniga antikoaguleeritud veenivere proove. Kasutati mitut Hb mõõteseadet, et läbi viia katse igal kontsentratsioonil 
(n=5).Sama proovi mõõdeti ka turuliidri mõõteseadmel (x). Lineaarsustulemused on antud allpool olevas tabelis  
: 

Proovis olevad erütrotsüüdid lüüsitakse ja hemoglobiin vabaneb. Hemoglobiin vabaneb ja muudetakse methemoglobiiniks. Selle reaktsiooni tulemusena  

 

  e 

tekkiva värvuse intensiivsus on proportsionaalne hemoglobiini kontsentratsiooniga proovis. Referentsväärtused on loetletud allolevas tabelis.  ow:   
 

 Referentsväärtused võivad erineda laborite vahel. Iga labor peab endale kehtestama 

 omaenda referentsväärtused.  1
 

  REAGENDID JA NENDE OMADUSED   

Põhineb sisseimbumise ajal olevale aine kuival kaalul ja see kontsentratsioon võib varieeruda olenevalt tootjast,  

 
Reprodutseeritavus ja täpsus  

Kasutades Hb mõõteseadet, tehti 100 kordusmõõtmist.  Kasutati kolmel erineval kontsentratsioonil olevaid hepariiniga antikoaguleeritud  
värskeid veeenivere proove ja kolme erineva lot numbriga testribasid.  

Allpool tabelis on antud täpsus, mis on väljendatud keskmise standardhälbena (SD) ja variatsioonikoefitsiendiga (CV%).  

 

 

    
Hb hemoglobiini testribade omadused on määratud nii laboratoorsetel kui ka kliinilistel katsetel.    

  ETTEVAATUSABINÕUD   

   Ainult kasutamiseks in vitro diagnostikumina. 
 
Täpsus 

   Testriba peab kuni kasutamiseni olema suletud kanistris. 
   Ära kasuta säilivusaja ületanud testribasid . 
   Ära puutu testriba reagendi osa. 

   Viska ära rikutud värvusega või muul viisil kahjustatud testribad. 
   Kõiki proove tuleb käidelda kui potentsiaalselt mürgiseid agente . 
   Kasutatud testribad tuleb utiliseerida vastavalt kohalikule seadusandlusele.  

   Kontrolli enne testi tegemist koodikiipi. Kasuta ainult samast kanistrist võetud koodikiipi, millega test läbi viiakse. Sisesta koodikiip koodikiibi    
avasse, mis asub seadme paremal poolel. 

  SÄILITAMINE JA STABIILSUS    
Säilita suletud konteineris, kas toatemperatuuril või külmkapis (2-30°C) Säilita eemal otseset päikesevalgusest. Testribad säilivad kuni kanistril trükitud kuupäevani. Eemalda kaas ainult 

testriba väljavõtu ajaks. ÄRA KÜLMUTA. Ära kasuta säilivusaja ületanud testribasid. 

 PROOVIVÕTT JA ETTEVALMISTUS   

Aktsepteeritud proovid sisaldavad värsket kapillaar- või veeniverd, järgi proovivõtu juhendit NCCLS Guideline H4A4. Värske kapillaarveri või veeniveri peab 
olema koheselt testitud. Peab kasutama EDTA või hepariini antikoaguleeritud verd. Säilitatud proovid peavad olema suletud katsutis ja testitud enne 8 tunni 
möödumist. Enne kasutamist seda säilitatud proovid korralikult. 

  MATERJALID  

 
 

 

 

Proov Tõus X=0 ( lõikejoon Y) 

teljega) 

R N 

Veeniveri 0.9582 0.5673 0.992 159 

Kapillaarveri 1.0006 0.026 0.993 51 

  KVALITEEDI KONTROLL  
Selleks, et saada parimad tulemused, peab testi teostama tuntud väärtustega proovidega/kontrollidega alati kui võetakse uus testribade kanister või 

viiakse läbi uut testi.  Iga labor peab endale seadma Adekvaatsed eesmärgid ja standardid. 

  

  PIIRANGUD   

Alljärgnevad ained allolevatel kontsentratsioonidel ei ole segajad testi läbiviimisel: 
 

Aine Kogus Aine Kogus 

Atseetaminofeen 200 mg/dL Kolesterool 5 g/L 

Askorbiinhape 60  mg/dL Tetratsükliin 15 mg/dL 

Kreatiniin 5 mg/dL Karbamiid 2,57 g/L 

Ibuprofeen 50 mg/dL Kusihape 235 mg/L 

Dopamiin 0,9 mg/L Metüüldopa 15 mg/L 

Triglütseriidide ja salitsüülhappe kõrged kontsentratsioonid võivad anda madalad Hb väärtused. Bilirubiini kõrged kontsentratsioonid võivad anda kõrge 
Hb väärtuse. Veeniverega proovide puhul on soovitatav kasutada EDTA ja hepariini antikoagulandina. Ära kasuta selliseid antikoagulante nagu 
jodoatsetaat, naatriumtsitraat või aineid, mis sisaldavad fluoriide. Ära kasuta Hb või plasmat Hb määramisel.  

  BIBLIOGRAAFIA   

Henry J.B. Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods 15-290, 2001 

Sümbolite indeksid

3.  Oota kuni seadmel hakkab vilkuma testriba sümbol. Sisesta 
koheselt testriba testriba kanalisse noolega näidatus suunas 
kuni valge triip  musta triibu kohal ei ole enam nähtav.  

4.  Pühi ära esimene veretilk. Kogu 10 µl proovi teisest tilgast  

     kapillarverest kapillaartorusse või pipetti. Vaata detailset proovivõtu kirjeldust seadme kasutusjuhendist.  
    Hoia kapillaar toru suunaga alla poole ja aseta see veretilgale. Kapillaarjõu mõjul tõmmatakse see automaat- 
    selt torusse. Märkus: ära pigista kunagi proovivõtu ajal kapillaar toru ülemisel osal olevat mulli.  
5.  Sellel ajal kui seadmel vilgub veretilga sümbol, aseta kapillaartoru ots testriba proovialale ja kanna veri  

    sellele (10 µl).Ilmub 3 katkendlikku joont, mis näitavad, et seade mõõdab tu lemust.  
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