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Para o controle da precisão na determinação de 
imunoglobulina E (IgE) por métodos imunoturbidimétricos

2000  Rosario - Argentina
UR190604

Wiener lab.

IgE 
Control

LINEA TURBITEST AA

APLICAÇÕES
IgE Control Turbitest AA foi desenvolvido para o controle 
da precisão do kit IgE Turbitest AA da Wiener lab.
Consulte a tabela de valores estabelecidos, já que os mes-
mos são lote específicos.

REAGENTES FORNECIDOS 
Controle nível 1: soro humano liofilizado contendo valores 
de IgE dentro do intervalo de valores normais, em solução 
salina tamponada com conservantes apropriados.
Controle nível 2: soro humano liofilizado contendo valores 
de IgE dentro do intervalo de valores patológicos, em solução 
salina tamponada com conservantes apropriados.

REAGENTES NÃO FORNECIDOS
Água destilada.

INSTRUÇÕES DE USO
Reconstitua cada frasco com o volume de água destilada 
indicado no rótulo do frasco. Deixe repousar o frasco durante 
20 minutos sob temperatura ambiente e depois inverta su-
avemente o frasco várias vezes até a dissolução completa.

PRECAUÇÕES
Os reagentes são para uso diagnóstico "in vitro".
Os controles foram preparados a partir de material não 
reativo para HBsAg, HCV e HIV. No entanto, devem ser 
manipulados como se tratando de material infectante.
Utilizar os reagentes observando as precauções habituais 
de trabalho no laboratório de análises clínicas.
Todos os reagentes e as amostras devem ser descartados 
conforme a regulação local vigente.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
Os controles são estáveis a 2-10oC até a data de venci-
mento indicada na embalagem. Uma vez reconstituídos são 
estáveis por até 2 semanas a 2-10oC. Os controles podem 
ser aliquotados e armazenados a -20ºC por até 5 meses. 
Congele e descongele apenas uma vez.

PROCEDIMENTO
Os Controles devem ser usados da mesma maneira que 
uma amostra desconhecida, de acordo com as instruções 
que acompanham o kit de IgE Turbitest AA da Wiener lab.

APRESENTAÇÃO
2 x 3 ml (1 x 3 ml nível 1 + 1 x 3 ml nível 2) (Cód. 1950300)

SÍMBOLOS
Os seguintes símbolos são utilizados nos kits de reagentes 
para diagnóstico da Wiener lab. 

C
Este produto preenche os requisitos da Diretiva Europeia 
98/79 CE para dispositivos médicos de diagnóstico "in 
vitro"

P Representante autorizado na Comunidade Europeia

V Uso médico-diagnóstico "in vitro"

X Conteúdo suficiente para <n> testes

H Data de validade

l Limite de temperatura (conservar a)

Não congelar

F Risco biológico

Volume após a reconstituição

Conteúdo

g Número de lote

M Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Caústico

Irritante

i Consultar as instruções de uso

Calibrador

Controleb
b Controle Positivo

c Controle Negativo

h Número de catálogo

Calibr.

 Cont.




