
 پارس آزمون
  ی كار با دستگاهک برابا روش فتومتريسرم يا پالسما  در    CALCIUM (CPC) كميتشخيص  كيت 

HITACHI 917 / MODULAR P 

 (116و  111)خدمات پس از فروش كيت داخلي   - 34760260-026 3   : تلفن تماس  36، پالک  4كرج ، شهر صنعتي بهارستان ، گلستان  آدرس :

www.parsazmun.com 

info@parsazmun.comE.mail :  
 

HITACHI 917/MODULAR P 
Chemistry parameters 
 

Analysis   

Test/Type CA Ser/Pl  

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

Wave (2nd/Primary) 700 A 600 A  

S. Vol (Normal) 3 0 0   

S. Vol (Decrease) 2 0 0   

S. Vol (Increase) 10 0 0   

Diluent 00951 99  Timing  

Reagent (R1) T1 160 0 706 0 R1  

Reagent (R2) T2 0 0 706 0 R2  

Reagent (R3) T3 40 0 706 0 R3  

Reagent (R4) T4 0 0 706 0   

Abs. Limit 0 Increase A   

Prozone Limit 32000 0 Upper 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  706 Unit mmol/l A  

Report Name  Calcium   

Data Mode  On Board A   

Control Interval  1000   

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

Technical Limit  0.05 5.00   

Repeat Limit  0.05 5.00   

Expected Value     

   Qualitative  

(Male)  Y A    Cancel  A  

  Y A   (1) 0   

      (2) 0   

(Female)  Y A   (3) 0   

  Y A   (4) 0   

    2.15 2.57 (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 3 3      

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

107 395 H917 5 x 62 ml 5 x 17 ml 1,900 

 
 TruCal U کالیبراتور 

TruLab P TruLab N کنترل ها 

 

 :  روش
Cresolphthalein  Complexone فتومتريک با استفاده از    

 

 ( 2 , 1 )مه :  مقد

يت های سلولي ايفا مي كند. به صورت درون سلولي در كلسيم نقش مهمي در بسياری از فعال

مينراليزاسيون  انقباض ماهيچه ها و متابوليسم گليكوژن، و به صورت  برون سلولي در

 استخوان، انعقاد خون و انتقال پالس های عصبي نقش دارد.

 -3 ،متصل به پروتئينكلسيم  -2 كلسيم آزاد، -1پالسما وجود دارد:  كلسيم به سه شكل در

 كلسيم متصل به آنيون هايي مانند فسفات، سيترات و بي كربنات.

كاهش غلظت كلسيم تام مي تواند در ارتباط با بروز بيماری های استخواني مخصوصاً پوكي 

استخوان، بيماری های كليوی به خصوص در افراد دياليزی، هيپوپاراتيروئيديسم و اختالالت 

سيم تام در هيپرپاراتيروئيديسم، تومورهای بدخيم و جذب روده ای باشد. افزايش ميزان كل

ساركودوزيس ديده مي شود. همچنين اندازه گيری كلسيم جهت بررسي تركيبات كلسيمي و 

 .به منظور جلوگيری از بروز پوكي استخوان انجام مي گيرد

  

 آزمايش : ساس ا
تشكيل يک  Cresolphthalein Complexone در اين آزمايش كلسيم در محيط قليايي با 

كمپلكس ارغواني رنگ مي دهد. شدت رنگ ايجاد شده متناسب با مقدار كلسيم در نمونه 

 مي باشد.

 

 : معرفها
 و مقادير  محتويات

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

 : 1 شماره معرف
Ethanolamine                 PH 10.7                      0.8 mol/l 

Detergents  

 : 2 شماره معرف
2-Cresolphthalein complexone                 0.06 mmol/l 

8-Hydroxyquinoline                      7 mmol/l 

Hydrochloric acid                  PH 1.1                    20 mmol/l 

                                                       استاندارد :                        
8 mg/dl        Standard                                          

 

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

 .باشند مصرف مي قابلها  ويال

محلول ها در اثر  PHها جداً خودداري شود، زيرا  باز ماندن درب ويال از 

 از هوا كاهش مي يابد. CO2جذب 

 كيت : كارآيي  و ويژگيها
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 محدوده اندازه گيري

گرم در دسي ليتر طراحي ميلي  20 تا 2/0 محدوده در كلسيم كيت جهت اندازه گيری اين

بايد نمونه به  باشدگرم در دسي ليتر ميلي  20از  بيش كلسيمدر مواردی كه مقدار  وشده 

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

 

 عوامل مداخله گر
ميلي گرم در  11منيزيم تا غلظت ميلي گرم در دسي ليتر،  30آسكوربيک تا غلظت  اسيد

 40 غلظتبيلي روبين تا  ليتر، دسي ميلي گرم در 2000تری گليسيريد تا غلظت  ،دسي ليتر

تداخل در  باعثميلي گرم در دسي ليتر   100هموگلوبين تا غلظت  و ميلي گرم در دسي ليتر

 آزمايش نمي شوند.

 

 درجه سانتيگراد ( 61دقت ) در 
CV 
(%) 
 

SD 

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Intra-assay precision  
n=20 

1.45 

0.62 

1.38 

0.11 

0.06 

0.19 

7.81 

9.04 

13.4 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 
 

CV 
(%) 
 

SD 

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Inter-assay precision 

n= 20 

1.66 

2.48 

2.70 

0.13 

0.22 

0.36 

7.76 

8.87 

13.3 

Sample 1 

Sample 2 
Sample 3 

 

 ( 2 ):   )ناشتا(د ا منه مرجع

                              mg/dl    10.3 – 8.6                               :در سرم يا پالسما 

 : ساعته 24در ادرار 

                              mg/24h     300 >آقايان                                                   

                                                                      mg/24h     250 > خانم ها
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 محلولها يساز آماده
 و استاندارد به صورت آماده مصرف داخل بسته بندی مي باشند.  2و  1های معرف  محلول

-درصورت نياز به كيت تک محلوله ،ميتوانيد از كيت كلسيم  تک محلوله شركت پارس 

 استفاده نمائيد .    Arsenaso III وشبه ر  آزمون 

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

 .شود
 

 هشدارها
ها با دهان و دست و چشم ها خودداری شود و در صورت  از بلعيدن و تماس مستقيم محلول

معمول در آزمايشگاه در  كليه موارد ايمني تماس  بالفاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

 رعايت گردد. ها محلولبا   هنگام كار

 جهت انجام آزمايش استفاده از لوازم يك بار مصرف الزامي است.

 

 نمونه ها :
 سرم، پالسما همراه با هپارين و ادرار

 :هپارينه سرم يا پالسما  در كلسيم پايداری

 روز 7درجه سانتيگراد  21تا  20در دمای 

 هفته  3درجه سانتيگراد  8تا  4در دمای 

 ماه  8درجه سانتيگراد  20در دمای منهای 

 ادرار : در كلسيم پايداری

 روز 2درجه سانتيگراد  21تا  20در دمای 

 روز  4درجه سانتيگراد  8تا  4در دمای 

 هفته 3درجه سانتيگراد  20در دمای منهای 

ميكرو ليتر ادرار بعالوه  100مثال برای  با آب مقطر رقيق شود.) 10 + 1ادرار بايد به نسبت 

 ضرب شود.  11و عدد به دست آمده در  ( ميلي ليتر آب مقطر 1

ميلي ليتر محلول اسيد  10برای جلوگيری از تداخل اگزاالت كلسيم در نتايج، بهتر است 

 ساعته اضافه نموده و سپس حرارت داده شود. 24كلريدريک غليظ به ادرار 

 جلوگيري شود. از آلوده شدن نمونه ها 

 

 : محاسبات

 در ادرار

Urine Calcium (mg/dl) = 

Std/CalΔA 

SampleΔA × Conc.Std/Cal (mg/dl) × 11 

 ساعته  42 در ادرار

Urine Calcium (mg/24h)  = 

100

(ml) Volume  Urine× (mg/dl) Ca Urine  

 

 

 


