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HITACHI 917/MODULAR P 
Chemistry parameters 
 

Analysis   

Test/Type GLUC Ser/Pl  

Assay/Time/Point 1 Point A 10 A 33  0 0  

Wave (2
nd

/Primary) 700 A 505 A  

S. Vol (Normal) 2 0 0   

S. Vol (Decrease) 2 0 0   

S. Vol (Increase) 4 0 0   

Diluent 00951 99  Timing  

Reagent (R1) T1 180 0 525 0 R1  

Reagent (R2) T2 0 0 525 0 R2  

Reagent (R3) T3 0 0 525 0 R3  

Reagent (R4) T4 0 0 525 0   

Abs. Limit 0 Increase A   

Prozone Limit 32000 0 Lower A   

Cell Detergent Detergent 1 A   

   
   

Calibration   

Calibration type Linear A  A   

                   Point 2 Span 

Point 

2   

                  Weight 0   

Autocalibration   

Time Out  Change Over  

Blank   Blank A   

Span   Blank A   

2Point     

Full     

SD Limit  0.1   

Duplicate limit  10 % 200 Abs  

Sensitivity limit  -99999 99999   

S1 Abs limit  -32000 32000   

   
   

Range   

Application Code  525 Unit mg/dl A  

Report Name  Glucose   

Data Mode  On Board A   

Control Interval  1000   

Instrument Factor (Y=aX+b) a= 1.0 b= 0.0   

Technical Limit  5 400   

Repeat Limit  5 400   

Expected Value     

   Qualitative  

(Male)  Y A    Cancel  A  

  Y A   (1) 0   

    70 115 (2) 0   

(Female)  Y A   (3) 0   

  Y A   (4) 0   

      (5) 0   

(Default) Male A Range3 A  (6) 0   

     
     

Others        

<Standard> (1) (2) (3) (4) (5) (6)  

Calib. Code 501 #      

Concentration 0 *      

Position        

        

Sample Volume 2 2      

Diluent S. Vol 0 0      

Diluent Volume 0 0      

        

#) Data entry by the user 
*) Enter calibration or standard value 

 

 
 
 
 

 تعدا تست 2حجم محلول  1حجم محلول  شماره سفارش

117 504 H917 8 x 63 ml - 2720 

 

 TruCal U کالیبراتور 

TruLab P TruLab N کنترل ها 
 

 روش : 
   (GOD - PAP) آنزيمي، كالريمتری

 

 ( 2 , 1 )مقد مه : 

ه ديابت كاربرد اصلي اندازه گيری گلوكز، شناسايي و كنترل درمان بيماران مبتال ب

. از ديگر موارد اندازه گيری گلوكز مي توان شناسايي هيپوگلوكمي در نوزادان ، است

های مختلف را  ها در بيماری و ارزيابي متابوليسم كربوهيدرات سسرطان غده پانكرا

 نام برد.      

 اساس آزمایش :
 – 4با فنول و   اكسيژن آزاد شده از گلوكز بوسيله آنزيم گلوكز اكسيداز ،اين آزمايش  در

آمينو آنتي پيرين ، در مجاورت آنزيم پراكسيداز تشكيل كينونيمين مي دهد. ميزان كينونيمين 

تشكيل شده كه بصورت فتومتريک قابل ات=ندازه گيری است با مقدار گلوكز رابطه مستقيم 

 دارد.

Glucose + O2  GOD
 Gluconic  Acid + H2O2                    

2H2O2 + 4 - Aminoantipyrine   + Phenol  POD
 

                                                                               Quinoneimine +  

4H2O  

 معرف ها :

 

250 mmol/l 

 

 

 

PH 7.5 

 

 

 

Phosphate buffer 

5 mmol/l  Phenol 

0.5 mmol/l  4 – Aminoantipyrine 

≥ 10 kU/l (GOD) Glucose oxidase 

≥ 1 kU/l (POD) Peroxidase 

 

  محلول ها بايد در دمای  شرایط نگهداری و دوام معرف ها :

C8º- 2  در يخچال نگهداری شوند و دوام آنها تا تاريخ انقضای درجه سانتيگراد

 مندرج بر روی ويال ها ميباشد .  

محلول ها و قرار دادن آنها در مجاورت نور جلوگیری  از فریز نمودن 

 نمائید .
 

 معرف به صورت آماده مصرف مي باشد. محلول آماده سازی محلول ها  :

 

ها از سديم آزايد استفاده شده است. لذا از  برای پايدار نمودن محلولهشدار ها : 

ری شود و در صورت خودداها  و چشم ها با دهان و دست بلعيدن و تماس مستقيم محلول
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كليه موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در  شود.داده با آب فراوان شستشو  تماس  بالفاصله

 رعايت گردد. ها محلولبا   هنگام كار

 

 

 (3) : د ا منه مرجع

 نوزادان :
Cord blood                                       63 – 158  mg/dl              
1h                                                     36 – 99 mg/dl                        
2 h                                                    36 – 89 mg/dl                         
5 – 14 h                                            34 – 77 mg/dl                         
10 – 28 h                                          46 – 81 mg/dl                        
44 – 52 h                                          48 – 79 mg/dl                       

 

 كودكان )ناشتا(

1 – 6  Years                                     74 – 127 mg/dl                        
7 – 19 Years                                   70 – 106  mg/dl                            

 

 بزرگساالن )ناشتا(

Venous plasma                               70 – 115 mg/dl                            
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 نمونه ها :

 يا هپارين  EDTAباسرم، پالسما همراه 

 

 :  KFيا    NaFپايداری گلوكز در صورت افزوده شدن 

 روز  1 درجه سانتيگراد 02تا  02در دمای 

 روز  1درجه سانتيگراد  8تا  4در دمای 

 از آلوده شدن نمونه ها جلوگیری شود. 

یك  طی مدتسرم یا پالسما حداكثر  حتماً ،جهت جلوگیری از گلیكولیز

 ساعت پس از نمونه برداری از خون تام جدا شود.

 

 : ضریب تبدیل واحد
Glucose (mg/dl) × 0.05551 = Glucose (mmol/l) 

 

 ویژگیها و كارآیی كیت :

 محدوده اندازه گيری

گرم در دسي ليتر طراحي  ميلي 422تا  2در محدوده  گلوكزاين كيت جهت اندازه گيری 

لي گرم در دسي ليتر باشد بايد نمونه به يم 422بيش از  گلوكزشده و در مواردی كه مقدار 

 ضرب شود.     2با سرم فيزيولوژی رقيق و جواب آزمايش در عدد  4بعالوه  1نسبت 

 حساسیت

 باشد. مي ليترميلي گرم در دسي  2اندازه گيری  قابل گلوكز مقدار حداقل

. 

 

 عوامل مداخله گر

ميلي گرم در  0222گليسريد تا غلظت تری  ر دسي ليتر،گرم د ميلي 42 بيليروبين تا غلظت 

اسيد آسكوربيک تا غلظت  و  ميلي گرم در دسي ليتر 022هموگلوبين تا غلظت  ،دسي ليتر

 ميلي گرم در دسي ليتر باعث تداخل در آزمايش نمي شوند. 12

  

 

 درجه سانتیگراد( 73دقت )در دمای 
CV 

(%) 
SD 

(g/dl) 
Mean 

(g/dl) 
Intra-assay Precision 

n=20 

1.74 

1.28 

1.49 

1.12 

1.57 

4.41 

64.2 

122 

296 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 

 

CV 

(%) 

SD 

(g/dl) 

Mean 

(g/dl) 

Inter-assay Precision 

n=20 

1.19 

0.84 

0.69 

1.10 

1.02 

2.01 

92.5 

121 

292 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 

 

 

 


