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HITACHI 917/MODULAR P 
Chemistry parameters 
 

Analysis   

Test/Type TP Ser/Pl  

Assay/Time/Point 2 Point End A 10 A 15 33 0 0  

Wave (2nd/Primary) 0 A 546 A  

S. Vol (Normal) 4 0 0   

S. Vol (Decrease) 2 0 0   

S. Vol (Increase) 8 0 0   

Diluent 00951 99  Timing  

Reagent (R1) T1 160 0 678 0 R1  

Reagent (R2) T2 0 0 678 0 R2  

Reagent (R3) T3 40 0 678 0 R3  

Reagent (R4) T4 0 0 678 0   

Abs. Limit 0 Increase A   

Prozone Limit 32000 0 Higher 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  678 Unit g/dl A  

Report Name  Total Protein   

Data Mode  On Board A   

Control Interval  1000   

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

Technical Limit  0.05 15.0   

Repeat Limit  0.05 15.0   

Expected Value     

   Qualitative  

(Male)  Y A    Cancel  A  

  Y A   (1) 0   

    6.6 8.8 (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 0.0 *      

Position        

        

Sample Volume 4 4      

Diluent S.Vol 0 0      

Diluent Volume 0 0      

        

#) Data entry by the user 

*) Enter calibration or standard value 
 

 

 
 تعداد تست 2حجم محلول  1حجم محلول  شماره سفارش

128 395 H917 5 x 62 ml 5 x 17 ml 1,900 

 
 TruCal U کالیبراتور 

TruLab P TruLab N کنترل ها 
 

 :  روش
 Biuretفتومتريک بر طبق روش 

 

 ( 2 , 1 )مه :  مقد

سياری از نارسايي ها است. اندازه گيری غلظت پروتئين توتال تست مفيدی برای تشخيص ب

كاهش غلظت پروتئين توتال در اثر سنتز ناقص پروتئين در كبد، جذب ناقص روده ای، از 

  دست دادن پروتئين در اثر عملکرد نادرست كليه و سوء تغذيه ايجاد مي گردد.

پروتئين توتال در ناهنجاری های بدخيم مزمن، سيروز كبدی و دهيدراتاسيون ديده افزايش 

 شود. مي

 

 آزمايش : ساس ا
يونهای مس تشکيل يک كمپلکس الجوردی در محيط قليايي با  پروتئيندر اين آزمايش 

 در نمونه مي باشد. پروتئين رنگ مي دهد. شدت رنگ ايجاد شده متناسب با مقدار
 

 : معرفها

 و مقادير  محتويات

 .بر حسب محلول آماده شده برای كار مي باشد زير مقادير:  توجه

 : 1 شماره عرفم

Sodium hydroxide  80 mmol/l 

Potassium sodium tartrate  12.8 mmol/l 

 : 2 شماره معرف

Sodium hydroxide  100 mmol/l 

Potassium sodium tartrate  16 mmol/l 

Potassium iodide  15 mmol/l 

Copper sulphate  6 mmol/l 

 

 نگهداري محلولها شرايط
درجه سانتيگراد نگهداری شوند و تا تاريخ مندرج بر روی  8تا  2در دمای  يدبا ها محلول

  باشند. مصرف مي قابلها  ويال

  خودداري  نور  مجاورت  در  ها محلول  دادن و قرار نمودن  فريز  از :  توجه

 شود.
 

 

 هشدارها 
يدن و تماس مستقيم ها از سديم آزايد استفاده شده است. لذا از بلع برای پايدار نمودن محلول

ها با دهان و دست و چشم ها خودداری شود و در صورت تماس  بالفاصله با آب  محلول

 ها محلولبا   كليه موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در هنگام كار فراوان شستشو داده شود.

 رعايت گردد.
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 ( 1 ):  )ناشتا( ا منه مرجع د

 پسر                                     دختر                                          كودكان :

 g/dl  4.1 – 6.3               g/dl  4.2 – 6.2                روزه                      03تا 

                              g/dl            4.7 – 6.7  g/dl  6.6 – 4.4     ماهه   6تا  1

  g/dl            5.5 – 7.0  g/dl                     5.6 – 7.9ساله     1ماهه تا  7

     g/dl            5.7 – 8.0  g/dl  8.0 – 5.7                           ساله    18تا  2

                                                                   g/dl  8.8 – 6.6   بزرگساالن :                      

 

 : مآخذ

1. Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: 

TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 644-7. 

2. Johnson Am, Rohlfs EM, Silverman LM. Proteins. In: Burtis 

CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical 

Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 

1999. p. 477-540. 

 
TS.M.2015.11.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 محلولها يساز آماده
 به صورت آماده مصرف مي باشند.   2و  1های معرف  محلول

ها و قرار دادن آنها در مجاورت نور خودداري  توجه : از آلوده شدن محلول

 .شود
 

 

 نمونه ها :
  EDTAسرم، پالسما با هپارين يا 

 سرم يا پالسما : رد پروتئين توتال  پايداری

   روز 6درجه سانتيگراد  22تا  23 دمای در

   هفته 4درجه سانتيگراد  8تا  4 دمای در

 سال 1درجه سانتيگراد  23در دمای منهای 

 از آلوده شدن نمونه ها جلوگيري شود. 
 

 كيت : ييكارآ  و ويژگيها
 اندازه گيري محدوده

گرم در دسي ليتر   12 تا 2/3در محدوده  پروتئين توتال كيت جهت اندازه گيری اين

بايد  باشدگرم در دسي ليتر   12بيش از  پروتئين توتال رادر مواردی كه مقدطراحي شده و 

 .    شود ربض 2با سرم فيزيولوژی رقيق و جواب آزمايش در عدد  1بعالوه  1نمونه به نسبت 

 

 مداخله گر عوامل
ميلي  1333غلظت  تا تری گليسيريدميلي گرم در دسي ليتر،  03آسکوربيک تا غلظت  اسيد

 غلظتبيلي روبين تا و ميلي گرم در دسي ليتر   233 غلظتبين تا گرم در دسي ليتر، هموگلو

  تداخل در آزمايش نمي شوند. باعثميلي گرم در دسي ليتر   43

 
 حساسيت

 باشد.  ميگرم در دسي ليتر  2/3اندازه گيری  قابل پروتئين توتال مقدار اقلحد
 

 درجه سانتيگراد ( 61) در  دقت

CV 
(%) 

 

SD  

(g/dl) 

Mean 

(g/dl) 

Intra-assay precision 
n=20  

0.91 

1.01 

0.8 

0.05 

0.07 

0.08 

5.27 

7.05 

10.4 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 
 

CV 
(%) 
 

SD 

(g/dl) 

Mean 

(g/dl) 

Inter-assay precision 

n= 20 

1.06 

1.53 

1.32 

0.06 

0.11 

0.14 

5.24 

7.07 

10.4 

Sample 1 

Sample 2 
Sample 3 

 


