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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 

 

Consulter la 
notice 

d’utilisation 

Consult 
operating 

instructions 

Das Handbuch zu 
Rate ziehen 

consultare le 
istruzioni per 

l‘USO 

Consultar las 
instrucciones de 

manejo o 
funcionamiento 

Ανατρέξτε στις 
οδηγίες χρήσης

Consulte o 
manual  de 
operações 

Läs 
bruksanvisningen

Se 
brugsvejledningen

Patrz dołączona 
ulotka 

Olvassa el a 
használati 
utasítást 

Консултирайт
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за работа 

Pogledajte 
uputstvo za 

upotrebu 

 

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 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

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. NÉV ÉS FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 
Az IRMA-hCT kit a humán kalcitonin (hCT) IRMA meghatározására szolgál humán szérumból. 
A kit professzionális használatra készült. 
 
2. BEVEZETÉS 
A kalcitonin egy 32 aminosavból álló, 3400 D molekulatömegű polipeptid, amely a pajzsmirigy parafolikuláris C-sejteiben termelődik. 
C-sejtek emberben nemcsak a pajzsmirigyben, de a mellékpajzsmirigyben és a thymusban is találhatók. Ez a 32 aminosavból álló 
hormon a különböző fajoknál más és más aminosav sorrendet mutat, csak az 1, 3-tól 7-ig ,a 9.,28. és a 32. közös. A disulfid hidak a 
molekula N terminális és C terminális részén a felelősek a biológiai aktivitásért. A Kalcitonin egy fiziológiás inhibitora a 
parathormonnak, Elsődleges biológiai szerepe a csont-metabolizmus szabályozása. A kalcitonin biológiai hatása, hogy a serum 
kalcium és foszfor tartalmát csökkenti. Ezért a kalcitonin termelését elősegiti a hyperkalcinémia, de mint nem fiziológiai hatások is így 
a glukagon, β-adrenrergic antagonisták, az alkohol és a gasztrin is fokozza a kalcitonin termelését. A kalcitonin biológiai szerepe a 
csontmetabolizmusban és annak pontos hatásmechanizmusa még nem teljesen tisztázott. A szenzitiv immunoradiometric assay 
kidolgozásánál figyelembe kell venni a keringő kalcitonin molekula szerkezetét. Ehhez két olyan monoklonális antitest szükséges, 
amelyek a molekula két különböző epitópját ismerik fel, egyiket a vizsgálati cső falához kötjük. Az egyik monoklonális antitest az 
aminosav lánc 23-32 részét, míg a másik a 11-17 részét ismeri fel. A szérumbaba monomer kalcitonin mellett annak dimer és polimer 
származékai, továbbá bomLástermékei is megtalálhatók, ezért a különböző immunoassay készletekkel mért látszólagos kalcitonin 
koncentrációk nagy mértékben különbözhetnek egymástól.  
A kalcitonin meghatározásnak fontos szerepe van a pajzsmirigy C-sejtes hyperpláziában, valamint a meduláris pajzsmirigy 
karcinómában, ahol a szérum kalcitonin szint jelentős emelkedése figyelhető meg. A kalcitonint elsősorban a meduláris pajzsmirigy 
karcinóma diagnosztikájában, a terápia követésében és a familiáris meduláris karcinóma kimutatásában használják. A pentagasztrin 
teszttel a familiális meduláris karcinóma korai diagnózisát, valamint a korábbi operációt segíthetjük elő. Tumor markerként a 
kalcitonin IRMA kitet hasztnálhatjuk még bronchiális és bélcsatorna karcinoidjánál, tüdő tumornál, valamint az APUD rendszer 
tumorainál.  
  
3. ALAPELV 
Az IRMA-hCT kit egy két oldali, szolid fázisú IRMA teszt. Két monoklonális antitest került előállításra a hCT molekula két egymástól 
elhatárolt antigén területével szemben. Az első a szilárd fázisra került rögzítésre (bevonatos cső), a másodikat, amely jód-125-el 
került megjelölésre, tracer-ként használjuk. 
A kalibratorok vagy a mérendő mintában jelenlevő hCT molekulák « sandwich »-be kerülnek a két antitest közé. Az antitest 
bevonat/antigén/jóddal jelölt antitest sandwich komplexum létrehozása után, a nem kötött tracer könnyedén eltávolítható egy mosó 
fázissal. 
A csőhöz lekötött radioaktivitás arányos a mintában jelenlevő hCT koncentrációval 
 
4. REAGENSEK 
Minden egyes kit 100 csőhöz szükséges mennyiségű reagenst tartalmaz. A lejárati idő a külső címkén van megjelölve. 
 

REAGENSEK ZIMBOLUMOK MENNYISÉG TÁROLÁS 

BEVONATOS CSÖVEK : használatra kész 
állapotban. 
Anti-hCT monoklonális antitest a csőaljára rögzítve. 

 
CT 

2 db          
50 db-os 

doboz 
 

2-8°C-on a lejárat dátumáig. 
A dobozból kivett és fel nem használt 
bevonatos csöveket a kittel leszállított 
műanyag tasakban kell tárolni. 

ANTI-hCT 125I : liofilizált. 
Monoklonális anti-hCT 125I antitest, puffer, sz. marha 
albumin, nátrium azid, inem immunizált egér 
immunoglobulin.  611 kBq ( 17 µCi) 
Rekonstruálás 11 mL desztillált vízzel. 

 
 

TRACER 1 db 11 mL-es
qsp flakon 

2-8°C-on a lejárat dátumáig. 
Rekonstruálás után, 2-8°C-on a lejárat 
dátumáig.  

KALIBRATOR 0 : liofilizált. 
Előkezelt humán szérum. Rekonstruálás 3 mL 
desztillált vízzel. 

 
CAL 2 db 3 mL-es 

qsp flakon 

2-8°C-on a lejárat dátumáig 
Rekonstruálás után szobahőmérsékleten 15 
percnél tovább nem szabad tárolni. Nem 
lehet lefagyasztani. 

KALIBRATOROK: Liofilizált. 
Előkezelt humán szérum, humán kalcitonin. 8 – 30 - 
100 – 700 - 1500 pg/mL (*). 
Rekonstruálás 1 mL desztillált vízzel.

 
CAL 1 x 5 db 1 mL-

es qsp flakon 

2-8°C-on a lejárat dátumáig 
Rekonstruálás után szobahőmérsékleten 15 
percnél tovább nem szabad tárolni. Nem 
lehet lefagyasztani. 

KONTROL : liofilizált. 
Előkezelt humán szérum, humán kalcitonin. 
Várt érték : 11 pg/mL (**). 
Rekonstruálás 1 mL desztillált vízzel.

 
CONTROL 1 db 1 mL-es 

qsp flakon 

2-8°C-on a lejárat dátumáig 
Rekonstruálás után szobahőmérsékleten 15 
percnél tovább nem szabad tárolni. Nem 
lehet lefagyasztani. 

MOSÓ REAGENS : 
1 tabletta feloldása 100 mL desztillált vízben. 
Összerázni. 

 
BUF-WASH 

3 x 
5 tabletta 

bliszterben 

2-8°C-on a lejárat dátumáig. 
Rekonstruáláskor felhasználandó.  

MŰANYAG TASAK  1  
 
(*)  A fenti értékeke csak célértékek mindenegyes standard és kontrol valós értékét a flakon címkéjén tüntettük fel. 1 µUI 2nd IS 89/620 =  

3,6 pg CIS. 
(**) Az elfogadható határértékek skáláját a flakon címkéjén tüntetjük fel. 
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5. ÓVINTÉZKEDÉSEK HASZNÁLATKOR  
5.1. Biztonsági intézkedések 
Jelen kit taralmát képező reagensek humán eredetű alapanyagait engedélyezett kitekkel tesztelésre kerültek és negatív eredményt 
kaptak anti-HIV 1,  
anti-HIV 2, antiHCV antitestek és HBs antigén vonatkozásában. Ugyanakkor jelenleg semmilyen mérési metódus nem tudja 
teljességében garantálni azt, hogy egy humán eredetű alapanyag nem képes átadni hepatitiszt, HIV vírust, vagy egyéb más vírusos 
fertőzést. Továbbá minden humán eredetű  
alapanyagot, beleértve a mérendő mintákat is, potenciálisan fertőzőnek kell tekinteni.  
Szájjal nem szabad pipettázni.  
Dohányozni, enni vagy inni tilos azokban a helységekben, ahol a reagensekkel vagy a mintákkal dolgoznak.  
Használjanak egyszeri használatú kesztyűt mikor a  reagensekkel vagy a mintákkal dolgoznak és után gondosan mossanak kezet.  
Kerüljék a kifröccsenést.  
Meg kell semmisíteni a kontaminált mintákat és dekontaminálni kell  a berendezéseket mivel azokban fertőző reagensek voltak. A 
fertőtlenítés legjobb módszere az autokláv legalább egy órán keresztül 121,5C-on. 
A nátrium azid reakcióba léphet az ólom vagy réz csővezetékekkel és erősen robbanó fémet hoz létre. A hulladékok 
megsemmisítésekor erősen hígítani kell a nátrium azidot, hogy elkerülhető legyen a robbanó fémek létrejötte. 
 
5.2. Sugárvédelmi alapszabályok 
Jelen radioaktív terméket csak erre a feladatra felhatalmazott személy veheti át, vásárolhatja, tárolhatja és használhatja fel és csak 
olyan laboratóriumban, amely ilyen engedéllyel rendelkezik. A jelen kit oldatát semmilyen esetben sem szabad emberbe vagy állatba 
beadni.  
Radioaktív termékek vásárlása, birtoklása, felhasználása és cseréje a felhasználó ország érvényben lévő szabályozása alá esnek.  
A sugárvédelmi alapszabályok betartása megfelelő biztonságot nyújt. 
Rövid áttekintése ezen szabályoknak a következők szerint : 
A radioaktív termékeket eredeti csomagolásukban egy erre megfelelő helyen kell tárolni. 
A radioaktív anyagok átvételét és tárolását egy erre rendszeresített könyvben kell naprakészen vezetni.  
A radioaktív termékek kezelését egy erre alkalmas helyen kell végezni, amelybe való bejutást szabályozni kell (ellenőrzött zóna).  
Az ellenőrzött zónában enni, inni, dohányozni és kozmetikai szereket használni tilos. 
Radioaktív anyag szájjal történő pipettálása tilos. 
Mindenféle érintkezést a radioaktív anyaggal kerülni kell munkaköpeny és védőkesztyű használatának segítségével.  
A kontaminált laboratóriumi berendezéseket és üvegeszközöket nem lehet használni – ily módon lehet kikerülni a több fajta izotóp 
keresztkontaminációját.  
Minden kontaminációs esetet vagy radioaktív hatóanyag veszteséget a rendszerbe állított eljárás szerint kell megoldani. 
Minden nemű radioaktív hulladékot az érvényben lévő rendelkezések szerint kell megsemmisíteni. 
 
5.3. Óvintézkedések használat alatt 
A lejáratidő után a kit tartozékait nem szabad felhasználni. A különböző gyártásból származó reagenseket nem lehet összekeverni. El 
kell kerülni, hogy a reagensek vagy a mosóvíz befertőződjenek mikrobákkal. Be kell tartani az előírt inkubálási időt és a mosási 
előírásokat. 
 
6. MINTÁK VÉTELE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 
A meghatározás előkezelt szérumból történik : a szérumot 30 percig  56 C-on melegíteni kell. Amennyiben a meghatározást nem a 
szérum rendelkezésre állása után végzik el, az összes  szérumot hőkezelni kell, maradéknélküli egységekre szét kell osztani és -20 
C-on kell tárolni. 
Hígítás : Amennyiben magas hCT érték feltételezhető, hígítani kell a kittel leszállított Standard 0-val.  
A hígításhoz javasolt az eldobható műanyagcső használata. 
 
7. HASZNÁLATI UTASÍTÁST 
7.1. Szükséges berendezések 
Precíziós pipetta vagy hasonló berendezés, eldobható végekkel, amely alkalmas 100 µl, 200 µl, 1 mL és 3 mL pipettálására. A 
kalibrációjukat rendszeresen ellenőrizni kell. Desztillált víz. Eldobható műanyag csövek. Vortex típusú keverő. Vízfürdő (56 C + 
1 C). A kondenz lecsapódás kiküszöbölése miatt a vízfürdőt nem szabad lefedni. Szcintilláció gamma számLáló jód 125 mérésére 
programozva.  
 
7.2. Protokoll 
Minden reagenst szobahőmérsékletre (18-25C) kell felmelegíteni legalább 30 perccel a felhasználás előtt. 
A reagensek szétosztása a csövekbe szintén környezeti hőmérsékleten történik. 
Figyelmeztetés :  A kapott eredmények minősége az alkalmazási előírások betartásának szintjétől függ. A standardokat és a kontrolt 
kötelezően fel kell használni rekonstruálásuk után egy órán belül, vagy azonnal le kell fagyasztani azokat a későbbi felhasználásukhoz. 
A teszthez a következő csőcsoportok használata szükséges : "0" kalibrátor csoport a nem specifikus kötődés meghatározásához, 
kalibrátor csoportok a kalibrátor görbe meghatározásához, kontrollcsoport a kontrollhoz, Sx csoportok az assay keretében 
vizsgálandó mintákhoz. Ajánlatos az assay-ket kétszeresen elvégezni a kalibrátorok, a kontroll és a minták vonatkozásában. 
Ellenőrizze, hogy a vízfürdő hőmérséklete 56 °C ± 1 °C. A minták inkubálása 30 percig 56 C-on. 
A reagensek beadagolásának sorrendjét be kell tartani : 
 200 µL standard, kontrol vagy minta pipettálása a megfelelő csőcsoportokba. 
 100 µL monoklonális anti-hCT tracer pipettálása minden csőbe. 
 Minden csövet óvatosan keverni  Vortex típusú rázógépen. 
 Inkubálás 20 – 24 óráig környezetei hőmérsékleten (18-25C). 
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Kimosni a csöveket az alábbiak szerint : 
Minden egyes cső tartalmát a lehető legteljesebben leszívni. 

 2 mL mosóoldat bevitele minden egyes csőbe. 
 Megismételni ezt a műveletet még kétszer. 
Biztos és megismételhető eredmények biztosításához a különböző mosófázisokat korrekt módon kell elvégezni. A mosóoldat 
bevitelét a megfelelő gyorsasággal kell elvégezni a turbulencia létrehozása céljából. 
A csőhöz kötődött radioaktivitást szcintillációs gamma számLálóval kell mérni. 
 
8. MINŐSÉGI KONTROL 
Rendes laboratóriumi gyakorlat az, hogy minőségi kontrol mintákat használnak minden egyes mérési szériából, hogy le lehessen 
ellenőrizni a kapott eredmények minőségét. Ezeket a mintákat ugyanúgy kell kezelni, mint a mérendő mintákat és az ezáltal nyert 
eredményeket javasolt megfelelő statisztikai módszerrel elemezni kell. 
 
9. EREDMÉNYEK 
Minden csőcsoportnál el kell készíteni a számLálás átlagát.  
El kell készíteni a standard görbét amely megjeleníti a standardok cpm-jeit koncentrációinak megfelelően. 
A minták értékeit le olvasni közvetlenül a görbéről, ha kell korrigálva a hígítási faktorral. 
A spline matematikai illesztési modell ajánlott a kalibrációs görbéhez. Más illesztési modell kissé eltérő eredményeket adhat. 
 
Tipikus standard görbe (példa csupán) : ezeket az adatokat semmi esetben sem lehet behelyettesíteni a laboratóriumukban mért 
értékekkel. 
 
 

Csőcsoportok cpm 
átlag 

Koncentráció 
 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 
Kontrol 636 12,7 

 
10. MEGHATÁROZÁS KORLÁTJAI 
A zavarosnak látszó, hemolizisre, hyperlipémiára vagy rostanyag jelenlétére mutató jelek pontatlan értékeket eredményezhetnek. 
Az utolsó standardon túl nem szabad extrapolálni. Hígitani kell és újra mérni a mintákat. 
 
11. VÁRT ÉRTÉKEK 
Minden laboratóriumnak saját magának kell elkészítenie saját normálérték skáláját. Az alábbi adatokat csupán tájékoztatási jelleggel 
adtuk meg. 
A mindkét nemből való, egészségesnek ítélt 96 felnőtt páciensből származó szérummal meghatározást végeztünk, amelynek 
eredménye azt mutatja, hogy a kapott értékek 81%-a 5 pg/mL alatt, és 96 %-a 10 pg/mL alatt volt. 
 
12. A MEGHATÁROZÁS SPECIFIKUS JELLEMZŐI 
12.1. Mérési pontosság 
Ezt úgy becsültük meg, hogy vagy különböző koncentrációjú mintákat mértünk meg  30-szor ugyanabban a mérési szériában, vagy 
duplikátumban 12 különböző mérési szériában. 
 

Minta Átlag  (pg/mL) Intra-essai 
(C.V.%) 

 Minta Átlag (pg/mL) Inter-essai 
(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. Addíciós teszt  
hCT ismert mennyiségeit hozzáadtuk humán szérumhoz. A mintákban mért hCT recovary százalék 80 % és 105 % között volt. 
 
12.3. Hígítási teszt  
Magas koncentráltságú mintákat higítottunk. Recovary százalék 83 és 115 % között volt. 
 
12.4. Specificitás 
A jelen meghatározáshoz nem mutat keresztreakciót a prokalcitoninnal. 
 
12.5 Mérési határ 
A mérési határon azt a mérhető legkisebb koncentrációt értjük, amely különbözik a 0 értéktől 95%-os valószínűséggel. 
Ezt az értéket 1,5 pg/mL-re értékeljük. 
 
12.6. Mennyiségi meghatározási határ 
10 szérum minták alacsony koncentrációban mértük 10 külön tesztekben. A mennyiségi meghatározás határértéke vagy funkcionális 
érzékenység megfelel a legkisebb mért pontossággal 20% volt 4 pg/mL. 
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12.7.interferenciák 
Nem akadályoz bilirubin, hemoglobin és a trigliceridek, mért maximum megfelelő koncentráció egyenlő 250 mg/L, 10 g/L és 20 g/L 
volt megfigyelhető. 
Az IRMA-HCT kit védett heterofil antitestek. Azonban nem tudjuk garantálni, hogy ez a fedél teljes. 
 
 
 

FOLYAMAT ÁBRA 
 

Csövek Kalibratorok 
µL 

Minták 
µL 

Anti-hCT 
125I 
µL 

Óvatos 
keverés 

 
Inkubálás 

20-24 órán át 
 18-25°C-on 

 
Leszívás 

Mosás 3-szor 
 

Mérés 

 
Kalibratorok 
 

200 
 

-- 
 

100 

 
Kontrol 
 

 
-- 200 

 
100 

 
Sx 
 

 
-- 

 
200 

 
100 
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