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Trousse pour la détermination 
radioimmunologique de la Tri-Iodothyronine 

sérique libre (FT3) 

Pour diagnostic In Vitro  

Kit for the radioimmunological determination 
of the concentration of free triiodothyronine 

(FT3) 

For In Vitro diagnostic use  

Kit zur radioimmunologischen Bestimmung 
von freiem Triiodthyronin 

(FT3) 

Zur In Vitro diagnostik 

La trousse contient : Kit content: Inhalt des kits: 

Tubes revêtus 2 x 50 Coated tubes 2 x 50 Teströhrchen beschichtet 2 x 50 
Traceur ≤ 150 kBq  1 x 105 mL Tracer ≤ 150 kBq 1 x 105 mL Tracer ≤ 150 kBq  1 x 105 mL 
Calibrateur 0 1 x 0,5 mL Calibrator 0 1 x 0.5 mL Kalibrator 0 1 x 0,5 mL 
Calibrateurs 1 – 6 6 x 0,5 mL Calibrators 1 – 6 6 x 0.5 mL Kalibratoren 1 – 6 6 x 0,5 mL 
Sérum de contrôle 1 x 0,5 mL Control serum 1 x 0.5 mL Kontrollserum 1 x 0,5 mL 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1 
Notice d’utilisation 1 Instruction for use 1 Gebrauchsinformation 1 

Attention :  Certains réactifs contiennent de 
l’azoture de sodium 

Warning:  Some reagents contain odium azide 
Achtung:  Einige Reagenzien enthalten 

Natriumazid 

Kit per il dosaggio radioimmunologico della             
Tri-iodotironina libera (FT3) 

Per uso diagnostico In Vitro  

Equipo para la determinación 
radioinmunológica de Triyodotironina (FT3)  

Para uso diagnóstico In Vitro  

Τυποποιημένη συσκευασία για το 
ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό της           
ελεύθερης τριϊωδοθυρονίνης (FΤ3) 

Για διαγνωστική χρήση in vitro 

Contenuto del kit : Contenido del equipo: Περιεχόμενα της τυποποιημένης συσκευασίας 

Provette coattate 2 x 50 Tubos recubiertos 2 x 50 Επικαλυμμένοι σωλήνες 2 x 50 
Tracciante ≤ 150 kBq  1 x 105mL Trazador ≤ 150 kBq  1 x 105 mL Ιχνηθέτης ≤ 150 kBq  1 x 105 mL 
Calibratore 0 1 x 0,5 mL Calibrador 0 1 x 0,5 mL Πρότυπο 0 1 x 0,5 mL 
Calibratori 1 – 6 6 x 0,5 mL Calibradores 1 – 6 6 x 0,5 mL Πρότυπα 1 – 6 6 x 0,5 mL 
Siero di controllo 1 x 0,5 mL Suero control 1 x 0.5 mL Ορός μάρτυς 1 x 0,5 mL 
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1 
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Οδηγίες χρήσεως 1 

Attenzione :  Alcuni contengono sodio azide 
Precauciones:  Algunos reactivos contienen 

azida sódica 
Προσοχή : Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν 

αζίδιο νατρίου 

 
 



 
Explication 

des 
symboles 

Explanation 
of symbols  

Erläuterung der 
Sumbole Spiegazione 

dei simboli Significado de 
los simbolos 

Eπεξήγηση των 
συμβόλων που Wyjaśnienie 

symboli Jelmagyarázat 

Объяснение 
символов Objašnjenje 

simbola  

 

Conforme 
aux normes 

européennes 

European 
conformity 

CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 
europea 

Conformidad 
europea 

European 
conformity 

Zgodne z 
normami 

europejskimi 

Megfelel az európai 
szabványoknak 

 
Европейский 
соответствия 

Evropska 
usaglašenost 

 
T° limite de 
stockage 

Storage 
temperature 

limitation 

Limitierung der 
Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  

di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
almacenamiento 

Περιορισμός 
θερμοκρασίας 
φύλαξης 

Graniczna 
temperatura 

przechowywania 

Tárolási 
hőmérséklethatár 

 
Ограничение 
температуры 
хранения 

Ograničenje 
temperature 
za čuvanje 

 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote Κωδικός 
παρτίδας 

Numer partii Gyártási szám 
 

код партии Šifra serije 

 
Utiliser 

jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro 
Consumir antes 

de Ημερομ. λήξης Zużyć do  Felhasználható az 
alábbi dátumig : 

 
Используйте по Upotrebiti do 

 

Consulter la 
notice 

d’utilisation 

Consult 
operating 

instructions 

Das Handbuch zu 
Rate ziehen 

consultare le 
istruzioni per 

l‘USO 

Consultar las 
instrucciones de 

manejo o 
funcionamiento 

Ανατρέξτε στις 
οδηγίες 

λειτουργίας 

Patrz dołączona 
ulotka 

Olvassa el a 
használati utasítást 

Обратитесь к 
инструкции по 
эксплуатации 

Pogledajte 
uputstvo za 

upotrebu 

 
Diagnostic In 

Vitro 
In Vitro 

Diagnostic 
device 

In-
VitroDiagnostische 

Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro 

Dispositivo de 
diagnóstico In 

Vitro 

διαγνωστική 
συσκευή In 

Vitro 

Diagnostyka In 
Vitro In vitro diagnosztika 

 
В устройстве 

Витро 
диагностики 

Uređaj za 
dijagnostiku 

in vitro 

 Fabriqué par Manufactured 
by 

Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 
από την 

Wyprodukowane 
przez Gyártja: 

 
Изготовитель Proizveo 

 Référence Catalogue 
number 

Katalog Nr. N. catalogo 
Número de 

catálogo 
Αριθμός 
καταλόγου 

Wzorzec Referenciakészítmén
y 

 
номер по 
каталогу 

Kataloški 
broj 

 

Nombre de 
tubes 

Number of 
determinations 

Anzahl der 
Bestimmungen 

Numero di 
determinazioni 

Número de 
determinaciones 

Αριθμός 
προσδιορισμών 

Liczba 
probówek 

A kémcsövek száma 

 

Количество 
определений 

Broj 
određivanja 

 
Tubes 
revêtus Coated tubes 

beschichtete 
Röhrchen 

Provette 
coattate 

Tubos 
recubiertos 

Επιστρωμένα 
σωληνάρια 

Probówki 
powlekane Bevont kémcsövek Покрытые трубы Obložene 

epruvete 

 
Traceur 

radioactif 
Radioactive 

tracer 

Radioactiver 
Tracer 

Tracciante 
radioattivo 

Trazador 
radiactivo 

Ραδιενεργός 
ιχνηθέτης 

Znacznik 
radioaktywny Nyomjelző izotóp 

радиоактивного 
индикатора 

Radioaktivni 
indikator 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Kalibrator Kalibrátor 
 

калибрато Kalibrator 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου Kontrola Kontroll 
 

контроль Kontrola 

 

SPA ELL RUS SRB FRA ITA DEU ENG HUN POL 



 
 

MISE A JOUR / UPDATING 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente :  
Modification code langue Serbe, ajout information inteférences 4.7. 
 
 

 
Changes from the previous version:   
Modification Serbian language code, addition information interference 4.7. 

 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:   
Änderung serbischer Sprachcode, zusätzliche Informationsstörung 4.7. 
 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:   
Modifica Codice lingua serba, interferenza informazioni aggiuntive 4.7. 
 
 
Cambios desde la versión anterior:   
Modificación del código del idioma serbio, interferencia de información adicional 4.7. 
 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Τροποποίηση κώδικα σερβικής γλώσσας, παρεμβολή πληροφοριών προσθήκης 4.7. 
 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:   
Modyfikacja Kod języka serbskiego, interferencja z informacjami dodatkowymi 4.7. 
 
 
 
Változások az el őző verzióhoz képest:  

        Módosítás Szerb nyelv kód, kiegészítés információs zavarok 4.7. 
 
 

 
Изменения по сравнению с предыдущей версией:  
Модификация Код сербского языка, дополнительная информация. 4.7. 
 
 
 

        Promene od prethodne verzije:   
      Izmjena Kodeks srpskog jezika, uplitanje informacija o dodatku 4.7. 
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Diagnosztikai készlet szabad trijódtironin (FT3) ko ncentráció radioimmunológiai meghatározásához széru mból  
A kit professzionális használatra készült. 
 
Kit tartalma : 
 

1 ampulla  125l-FT3 tracer  puffer oldat, < 150 kBq, 105 mL puffer, piros. 

2 x 50 anti-T3 (nyúl) antitesttel bevont cs ő 

7 ampulla FT3 kalibratorok folyadék, mindegyike tartalmaz 0,5 mLhumán szérumot és nátrium azidot, koncentráció 0-tól 50 pg/mL-ig 
vagy 0-tól 77 pmol/L* FT3-ig. 

1 ampulla FT3 kontrol szérum folyadék, amely tartalmaz 0,5 mL humán szérumot és nátrium azidot, koncentráció a címkén 
jelölve van. 

1 műanyag tasak. 

1 Használati utasítás 
* Az értékek fent látható célértékeket. Valós érték minden egyes kalibrátor és az ellenőrzés tüntetni a címkén. 
Némely reagens konzerválóként nátrium azidot tartalmaz. Kerülni kell a reagensek szervezetbekerülését és a bőrrel illetve a 
nyálkahártyával való érintkezést. A nátrium azid reakcióba léphet az ólom illetve réz vízvezetékekkel és erősen robbanóelegyet képez 
velük. Erősen oldani kell a maradvány anyagot eltávolítás előtt. 

1. Bevezetés 
A trijódtironin (T3) metabólikus hormont először 1952-ben mutatta ki Gross és Pitt-Rivers.Az élelemmel felvett jód a pajzsmirigyben 
oxidálódik és beépül a tieroglobulinban jelen levő tirozin aminó savba. Az egy 3-monojodo és egy 3,5 dijódthyrosin molekulák 
összekapcsolódása adja a T3-at., mig két dilódthyrosin összekapcsolódása adja a T4-t. A hormonok a pajzsmirigy szövetben tárolodnak 
ebben a formában és a TSH hatására szabadulnak fel és jutnak el a perifériás cél sejtekbe. A hormonok a thyroxin kötőglobulin(TBG), a 
thyroxint kötő prealbumin (TBPA) és a thyroxint kötő albumin (TBA) kötődésével jutnak el a véráramon keresztül a cél szervekbe. 
A T3 99.7%-a kapcsolódik a kötő fehérjékhez és a maradék szabad hormon lesz biológiailag aktiv. 
Naponta körülbelül 35 ug T3 képződik, ebből azonban csak 10 ug ered a pajzmirigyből a többi a T4 perifériális átalakulásának a 
terméke.A T3 hormon sokkal hatásosabb a T4-nél és a thyroxint tekinthetjük a T3 prohormonjának is. A biológia hatás a serum 
fehérjékhez nem kötött hormonoknak (FT4) és (FT3) van. A T3 körülbelül 0.3%-a szabad, amelyek betöltik stimuláló szerepüket a 
metabolizmusban. Ha a T3 vagy többletben van, vagy hiány van a szervezetben a test szerveink ezt megérzik. 
A T3 biológiai felezési ideje körülbelül 1 nap, mig a T4-é 8 nap. 
 
2. Klinikai eredmények és az FT3 meghatározás speci fikus adatai. 
2.1. A meghatározás klinikai jelent ősége 
Az FT3 direkt meghatározás fő célja az, hogy korrekt módon meg lehessen határozni a pajzsmirigy metabolikus helyzetét még akkor is 
ha a kötő proteineknél változások vannak. Ezért, például, még ha a T3 egyidejűleg emelkedik vagy csökken a kötő proteinekkel, a FT3 a 
normál skálában lesz, összhangban a normális metabólikus állapottal. Az alultermelési állapot, ugyanakkor mindig az FT3 koncentráció 
csökkenésével jár, a túlműködés, főleg az izolált T3 túlműködésnél, az FT3 koncentráció növekedésével jár mindig. 
FT3 meghatározás szintén indikált tiroxin szubtitúciós terápia vagy pajzsmirigy működés csökkentő kezelés monitorozására. 
A kötő proteinek anomáliájának oka lehet ugyanúgy a TBG, TBPA és a TBA koncentrációjának megváltozása, mint ezen proteinek kötési 
kapacitásának változása. 
A szabad tiroxin meghatározás jobb képet ad a metabólikus helyzetről, mint  egy szimpla atotal tiroxinue meghatározás. 
A kötési kapacitás változásainak fiziológiai, patológiai vagy gyógyszerkezelési oka, amelyek egyértelműek például az alábbi faktorokkal : 
• Kor, terhesség 
• Öröklődési faktorok (családi túlműködés, családi fehérjeszegénység) 
• Böjtölés, nem pajzsmirigy eredetű betegségek  
• Orvosságok (phenytoin, salicylates, heparin, fogamzásgátlók). 
Az oszteogéneknek betudható TBG növekedés mehet végbe terhesség alatt, vagy a szájonát használt fogamzásgátló leállítása után. A 
fogyókúra (pszihés étvágytalanság) valamint súlyos affektációk (vérmérgezés, szívroham, tüdő elégtelenség, tumor, dekompenzált máj 
cirrózisa, végfázisban lévő veseelégtelenség) többek között albumin hiányt eredményezhet. A gyógyszerek és a szabad zsírsavak 
csökkenthetik a kötő proteinek kapacitását.  
 
2.2. Várt értékek 
Az összesen 858 normálfunkciójú embernél, a RIA-gnost FT3 –al több európai centrumban elvégzett klinikai tesztelés során a minták 95 
%-nál mért értékek 2 és 4,25 között voltak. pg/mL (≈ 3,1 à 6,5 pMol/L). 
 

Túlműködés > 4,25 pg/mL (> 6,5 pMol/L) 
Normálm űködés 2,0 – 4,25 pg/mL (3,1 à 6,5 pMol/L) 
Alulm űködés  < 2,0 pg/mL (< 3,1 pMol/L) 

 
 
Javasoljuk ugyanakkor a kit felhasználójának, hogy saját maguk határozzák meg saját skálájukat az esetleges helyi változások vagy a 
labor konkrét működési feltételeinek függvényében. Főleg az idős vagy korházi fekvő betegeknél, akiknél az értékek csökkennek (főleg 
az intenzív osztályon lévőknél) 
 
2.3. Pontosság 
A pontosságot 3 db 8-szor ugyanabban a szériában mért minta és 9 különböző széria  segítségével értékeltük ki. 
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                                                                  Intra-assay                                                                    Inter-as say 

Minták  Átlag (pg/m L) CV (%)  Minták  Átlag (pg/m L) CV (%) 
1 2,60 4,96  4 2,60 5,00 
2 8,50 3,30  5 8,47 3,65 
3 22,97 6,77  6 23,90 7,60 

 
2.4. Mérési határ  
A mérési határon azt a mérhető legkisebb koncentrációt kell érteni, amely különbözik a 0 értéktől 95 %-os valószínűséggel. Ezt az 
értéket 0,6 pg/mL-re értékeljük (0,92 pMol/L). 

3. Mérési Alapelv és a RIA-gnost@ FT3 jellemz ő adatai 
A RIA-gnost® FT3 kit-et a szabad T3 meghatározására használják antitesttel bevont csövek használatával. A szérum minta inkubálásra 
kerül a szolid fázishoz kötött poliklonál antitesttel. A szérum inkubálása alatt a T3 és a természetes kötő proteinok között létrejött 
egyensúly mellett egy további egyensúly jön létre az antitestekkel. Mivel az antitestek száma alacsony, az említett egyensúlyok 
gyakorlatilag  változatlanok.  

 
 
Az inkubálásban jelenlevő FT3 tracer elfoglalja az antitestek szabad helyeit. Inkubálás után el kell távolítani a folyadékot és meg kell 
mérni a csövekre megkötött aktivitást. 
A RIA-gnost FT3 kit FT3 tracer-jének szerkezetét úgy módosítottuk, hogy az eltérő immunoaktivitással bír a T3-al szemben antitest 
vonatkozásában (reaktív tracer). Ily módon a görbe optimális javulását és nagy precizitását lehetett elérni mivel szolid fázishoz kötött 
antitestek koncentrációja alacsony. 
 
4. Használati útmutató 
4.1. Szükséges anyagok 
Precíziós mikropipetta vagy hasonló 50 µL és 1000 µL (1 mL), eldobható műanyag heggyel, vagy 1 mL-es dispenser, vízszintes rázó 
(200 ± 350 ford. / perc), I-125 mérésére beállított gamma számláló. 
 
4.2. Reagensek el őkészítése 
Ne keverje össze a reagenseket a különböz ő tételeket. 
Használat előtt a +2 és +8°C között tárolt kit tartozékokat környezeti hőmérsékletre kell felmelegíteni. A fel nem használt reagenseket +2 
et +8°C-os hőmérsékleten kell tárolni. A csomagolásukból kivett, de fel nem használt antitesttel bevont csöveket a kit-el leszállított 
műanyag tasakban kell tárolni. 
 
4.3. Szérum minták el őkészítése 
Vérvétel után, készítsék elő a szérumot a szokásos eljárással. A szérumot fel lehet azonnal használni a tesztre, vagy tárolni lehet 
maximum 3 napig +2 et +8°C-os hőmérsékleten. Ennél hosszabb tároláshoz a –20°C-os hőmérséklet ajánlott. Felmelegítés után a 
szérumot óvatosan fel kell rázni.  
 
4.4. Figyelmeztetés és óvintézkedések 
Jelen kit taralmát képező reagensek humán eredetű alapanyagait engedélyezett kitekkel tesztelésre kerültek és negatív eredményt 
kaptak  anti-HIV 1, anti-HIV 2, anti-HCV antitestek és HBs antigén vonatkozásában. Ugyanakkor jelenleg semmilyen mérési metódus 
nem tudja teljességében garantálni azt, hogy egy humán eredetű alapanyag nem képes átadni hepatitiszt, HIV vírust, vagy egyéb más 
vírusos fertőzést. Továbbá minden humán eredetű alapanyagot, beleértve a mérendő mintákat is, pontenciálisan fertőzőnek kell 
tekinteni. 
 
4.5. Szabad trijódtironin (FT3) mérése 
1. Megfelelő mennyiségben sorszámozni kell az antitesttel bevont csöveket (7 kalibratorok, kontrol szérum, mérendő minták) az 1 sz. 

táblán megadottak szerint. 
Az egy mérési szériában használt csöveket egyforma módon kell kezelni. Új standard görbét kell készíteni minden egyes  új mérési 
szériához. 

       Ajánlatos az assay-ket kétszeresen elvégezni a kalibrátorok, a kontroll és a minták vonatkozásában. 
2. Pipettázunk 50 µL kalibrator (vagy mérendő mintát) a csövek aljába. Minden mintához új pipetta véget kell használni. 
3. Pipettázunk 1000 µL  125I-FT3 tracer oldatot minden csőbe. 
4. Ezután fel kell rázni a csöveket egy vízszintes rázógépen 120 percen keresztül (+ 5 perc) szobahőmérsékleten (18 és 25°C, 200-

350 ford. / perc-en) 
5. Ezután az oldatot el kell távolítani leöntéssel, aztán a csöveket lefelé fordítva nedvszívó papiron 2-5 percig állni kell hagyni. A 

csövek tetején maradt folyadékot apró ütögetéssel el kell távolítani. Kiszívás lehetséges szintén. 
6.  A csövek radioaktivitásának mérése I-125 I-re programozott szcintillációs gamma számlálóval 1 percig. 
 
Általános megjegyzések 
Nagy számú mérés esetén az ugyanazon gyártásból származó kitek reagenseit össze lehet keverni.  

Ac-T3 FT3

TBG T3

Alb-T3

TBPA-T3
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Figyeljenek arra, hogy ez a műveletet gyorsan hajtsák végre. Egy mérési szériában 200 csőnél több csövet nem lehet használni. Minden 
mérendő szérum-mintát fel kell vinni egy standard görbére. Leegyszerűsítendő a műveletet 1000 µL tracer oldatot hozzá lehet adni (3. 
pont) multipipetta segítségével. 
 
4.6. Eredmények értékelése 
Számolja ki az átlagértékeket minden csőcsoportra vonatkozóan. Számolja ki a CAL0 B/T értékét, valamint valamennyi a kalibrátorra és 
kontrollra vonatkozó B/Bo értéket. A kalibrátorok B/Bo értékeinek és koncentrációjuknak ábrázolásával készítse el a kalibrációs görbét. A 
minta értékeit közvetlenül a kalibrációs görbéről olvassa le. 
A pMol/L-ba történő átváltás a következő képlet alkalmazásával történik: FT3 (pmol/L) = FT3 (pg/mL) x 1,54. 
 
A kalibrációs görbére a hiperbolikus matematikai modellt javasoljuk alkalmazni. Más illesztési modell kissé eltérő eredményeket adhat. 
 

Kalibrator görbe minta 
Csőcsoportok cpm 

átlag 
B/T 

x 100 
B/Bo 
x 100 

Koncentráció 
 pg/mL 

 

 

T 64575  

Kalibrator 0 30027 46,5 100 0 

Kalibrator 1 25942 - 86,4 0,8 

Kalibrator 2 23661 - 78,8 1,5 

Kalibrator 3 17655 - 58,8 3,9 

Kalibrator 4 11680 - 37,4 9,3 

Kalibrator 5 5134 - 17,1 26,0 

Kalibrator 6 2342 - 7,8 55,0 
Kontrol 18947 - 63,1 3,3 

 
4.7. Interferenciák 
A bilirubin (250 mg/L koncentrációig), a hemoglobin (10 g/L koncentrációig) és a terigliceridek (20 g/L koncentrációig) jelenléte nem 
befolyásolja a vizsgálat eredményeit.  
Nem figyeltek meg 1200 ng/mL-ig terjedő biotin interferenciát. 
 
5. Sugárvédelmi alapszabályok 
Jelen radioaktív terméket csak erre a feladatra felhatalmazott személy veheti át, vásárolhatja, tárolhatja és használhatja fel és csak olyan 
laboratóriumban, amely ilyen engedéllyel rendelkezik. A jelen kit oldatát semmilyen esetben sem szabad emberbe vagy állatba beadni. 
Radioaktív termékek vásárlása, birtoklása, felhasználása és cseréje a felhasználó ország érvényben lévő szabályozása alá esnek. 
A sugárvédelmi alapszabályok betartása megfelelő biztonságot nyújt. 
Rövid áttekintése ezen szabályoknak a következők szerint : 
A radioaktív termékeket eredeti csomagolásukban egy erre megfelelő helyen kell tárolni. 
A radioaktív anyagok átvételét és tárolását egy erre rendszeresített könyvben kell naprakészen vezetni. 
A radioaktív termékek kezelését egy erre alkalmas helyen kell végezni, amelybe való bejutást szabályozni kell (ellenőrzött zóna) 
Az ellenőrzött zónában enni, inni, dohányozni és kozmetikai szereket használni tilos. 
Radioaktív anyag szájjal történő pipettálása tilos. 
Mindenféle érintkezést a radioaktív anyaggal kerülni kell munkaköpeny és védőkesztyű használatának segítségével. 
A befertőződött laboratóriumi berendezéseket és üvegeszközöket nem lehet használni –Ily módon lehet kikerülni a több fajta izotóp 
keresztkontaminációt. 
Minden befertőződési esetet vagy radioaktív hatóanyag veszteséget a rendszerbe állított eljárás szerint kell megoldani. 
Minden nemű radioaktív hulladékot az érvényben lévő rendelkezések szerint kell megsemmisíteni. 
 

1. táblázat: szabad trijódtironin mérése 
 Kalibratorok 

(µL) 
Kontrol 
szérum 

(µL) 

Minták 
(µL) 

Csövek sorsz.  CAL0 CAL1 CAL2 CAL3 CAL4 CAL5 CAL6 C 1 2 Stb 
Kalibratorok                          CAL 0 

                CAL 1  
               CAL 2  
               CAL 3  

             CAL 4  
               CAL 5 

CAL 6             

50/50  
50/50 

 
 

50/50 

 
 
 

50/50 

 
 
 
 

50/50 

 
 
 
 
 

50/50 

 
 
 
 
 
 

50/50 

    

Kontrol szérum                50/50    
Minták                 50/50 50/50 50/50 
125l-FT3 tracer oldat (piros) ◄-----------------------------------------1000 µL ------------------------------------------► 

 Rázás 120 percig min, 200 - 350 ford/perc környezeti hőmérsékleten (18-25°C) 

 Leöntés és felitatás nedvszívó papíron vagy leszívás 
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