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Complement Control

Por favor, ler estas instruções com atenção!

Utilidade
O Complement Control de Wako é utilizado como soro de controlo de qualidade no laboratório
clínico para monitorizar a exactidão e precisão do ensaio de complemento com o Autokit
CH50 da Wako.

Reagentes e composição
Complement Control L:
Complement control H:
Contêm soro humano.

10 frascos x para 0.5 mL
10 frascos x para 0.5 mL

Preparação do reagente
Aferir 0,5 mL de água destilada ou desionizada para dissolver o conteúdo de cada controlo.

Conservação e estabilidade
Sem abrir e a -10 °C, ou a temperatura inferior, o Controlo do Complemento é estável até
à data do prazo de validade indicado no rótulo. Uma vez reconstituído, manter a solução em
gelo, pelo menos durante 30 minutos. Armazenar depois a 2–10 ºC e utilizá-la ao longo das
8 horas seguintes.

Limitações
Deitar fora o controlo reconstituido se houver evidência de contaminação microbiana ou
turvação excessiva.

Valores atribuídos
Os valores e os intervalos aceitáveis que se indicam nos rótulos foram obtidos através de
repetidas análises e são específicas para o lote do controlo. Como as prestações analíticas
são reflexo de vários factores, instrumentação, reagente, variações na técnica e método,
recomenda-se que cada laboratório estabeleça os seus valores e intervalos aceitáveis. Os
valores e intervalos indicados nos rótulos devem ser usados unicamente como guia.

Aviso e precauções
• Para uso in vitro.
• Diagnóstico clínico deve ser determinado por um médico apoiado em sintomas clínicos e
outros resultados analíticos.
• Não se deve utilizar internamente em seres humanos ou animais.
• No fabrico deste produto utilizou-se soro humano. Comprovou-se a sua negatividade para
o HBsAg e os anticorpos anti-HIV e anti-HCV. Visto que nenhum ensaio pode oferecer
garantias absolutas de que os produtos derivados de sangue humano não transmitem
agentes infecciosos, recomendase o manuseamento com as mesmas precauções como
se de amostras de doentes se tratasse.
• Para resultados correctos, seguir com exactidão todas as instruções.
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L: 10 x para 0,5 mL (Low)
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