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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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Zestaw do radioimmunologicznego oznaczania st ężenia wolnej trójjodotyroniny (FT3) w surowicy 
Zestaw jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego. 
 
Składniki zestawu : 
 

1 
2 x 50 

7 
 

1 
1 
1 

fiolka  znacznika 125I-FT3, < 150 kBq, 105 mL buforu, kolor czerwony 
probówek opłaszczonych  króliczymi przeciwciałami anty-T3  
fiolek kalibratory FT3, po 0,5 mL ludzkiej surowicy z azydkiem sodu, stężenia w zakresie nominałów 0 - 50 pg/mL lub 0-77 
pmoli/L*. 
fiolka surowicy kontrolnej  FT3, roztwór, 0,5 mL ludzkiej surowicy z azydkiem sodu, określone stężenie  
plastikowa torebka 
instrukcja stosowania  
* Wartości podane powyżej są wartościami docelowymi. Prawdziwe wartości każdego kalibratora i kontroli są wskazane na 
etykiecie. 

Odczynniki będące roztworami zawierają azydek sodu jako konserwant. Należy unikać ich połykania, kontaktu ze skórą i błonami 
śluzowymi. Azydek sodu może reagować z ołowianymi lub miedzianymi rurami, w wyniku czego mogą odkładać się na nich 
wybuchowe azydki metali. Aby temu zapobiec należy po wylaniu odpadów dobrze przepłukać rury kanalizacyjne. 
 
1. Wstęp 
Hormon trójodotyronina (T3) po raz pierwszy został zidentyfikowany w roku 1952 przez Grossa i Pitt-Riversa. Do produkcji hormonów 
tarczyca potrzebuje wystarczających ilości jodu, który organizm przyswaja z pożywienia w postaci jodków.Po utlenieniu w tarczycy  
jod wbudowany do reszt tyrozylowych tyreoglobuliny, tworząc prekursory hormonów tarczycy mono-i dwu-jodotyrozyny. 
Trójjodotyronina powstaje w gruczole tarczowym w reakcji sprzęgania cząsteczki 3-monojodotyrozyny i 3,5-dwujodotyrozyny, a także 
w wyniku śródtarczycowej dejodynacji T4, tyroksyna powstaje z dwóch cząsteczek dwujodotyrozyn. 
Głównym produktem sekrecyjnym tarczycy jest T4, który pełni rolę prohormonu, prekursora dla aktywnego hormonu tarczycy T3. 
Produkcja i uwalnianie T3 i T4 pozostaje pod kontrolą TSH, hormonu tyreotropowego, działającego na zasadzie ujemnego 
sprzężenia zwrotnego. W surowicy T3 i T4 są związane z białkami, głównie globuliną wiążącą tyroksynę (TBG) oraz prealbuminą 
(TBPA) i albuminą (TBA). Jedynie około 0,3% T3 w surowicy pozostaje wolne, tj. niezwiązane z białkami i tylko te wolne frakcje 
wywierają metaboliczny wpływ na komórki i tkanki docelowe. Dziennie wytwarzane jest około 35μg T3, z czego 25μg powstaje w 
komórkach obwodowych w wyniku monodejodynacji T4. Okres biologicznego półtrwania w organizmie T3 wynosi około 12-18 godzin 
podczas gdy T4 około 8 dni. 
 
2. Dane kliniczne i charakterystyka oznaczania FT3 
2. 1. Kliniczne znaczenie oznaczania FT3 
Najistotniejsza zaletą oznaczania FT3 jest niezafałszowane oznaczenie metabolizmu tarczycy, nawet wtedy, gdy stężenie białek 
nośnikowych jest zmienione. Może np. zaistnieć taka sytuacja, że jednocześnie wystąpią zmiany w białkach wiążących i w T3, ale 
FT3 będzie miało wartość w normie, zgodne z normalną sytuacją metaboliczną. 
Anomalie białek nośnikowych (zmiany ich stężenia, zmienione powinowactwo do T3 i T4) mogą być spowodowane fizjologicznymi 
lub patologicznymi czynnikami lub terapią lekami tj. :  
- wiekiem, ciążą 
- genetycznymi uwarunkowaniami 
- głodzeniem, ciężkimi chorobami  
- stosowaniem leków (np. fenytoina, salicylaty, heparyna, środki antykoncepcyjne) 
U kobiet w ciąży lub przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne następuje indukowany wzrost TBG. Głodzenie (np. jadłowstręt 
psychiczny) i poważne choroby (posocznica, zawał serca, nowotwory, marskość wątroby, niewydolność nerek) powodują deficyt 
albumin. Stosowane leki i nadmiar wolnych kwasów tłuszczowych mogą osłabić zdolność wiązania białek. 
 
2. 2. Warto ści oczekiwane 
Oznaczono stężenia FT3 u 858 osób z prawidłową czynnością tarczycy zestawem RIA-gnost®FT3. 
Można było ustalić normy ponieważ u 95 % przebadanych (w wielu centrach europejskich) wyniki oznaczeń hormonu zawierały się w 
granicach :  

Hipertyreoza > 4,25 pg/mL         (> 6,5 pmol/L) 
Eutyreoza   2,0 - 4,25 pg/mL   (3,1- 6,5 pmol/L) 
Hipotyreoza < 2,0 pg/mL           (3,1 pmol/L) 

 
Każde laboratorium powinno jednak ustalić własne normy. Mogą występować różnice regionalne, różnice związane z laboratoriami. 
Wartości stężenia FT3 mogą być niższe u osób starszych lub hospitalizowanych (zwłaszcza na oddziałach intensywnej terapii). 
 
2. 3. Precyzja 
Precyzje testu określono oznaczając stężenie FT3 w trzech różnych próbkach 8 razy zestawem tej samej serii oraz zestawami z 9 
różnych serii. 
                Zmienno ść wewnątrzseryjna                   Zmienno ść międzyseryjna 

Próbka Średnia (pg/mL) CV(%)  Próbka Średnia (pg/mL) 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 
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2. 4. Granica oznaczenia 
Granica oznaczenia jest definiowana jako najmniejsze, różne od zera stężenie oznaczone z prawdopodobieństwem 95%. Ta wartość 
dla testu wynosi 0,6 pg/mL(0,92 pmoli/L). 
 
3. Zasada oznaczenia i charakterystyka zestawu RIA- gnost® FT3 
Zestaw RIA-gnost FT3 służy do oznaczenia stężenia wolnej trójodotyroniny w surowicy krwi metodą radioimmunologiczną z 
wykorzystaniem fazy stałej. Próbki surowic są inkubowane z poliklonalnym przeciwciałem. 
W czasie inkubacji poza stanem równowagi między T3 a jej naturalnymi wiążącymi białkami, tworzy się stan równowagi między T3 z 
próbki surowicy a przeciwciałem anty-T3 połączonym fazą stałą. Ilość przeciwciała jest na tyle mała, że wyżej wspomniana 
równowaga pozostaje właściwie niezmieniona. 

 
Znacznik FT3 dodany do inkubacji przyłącza się do wolnych miejsc wiążących przeciwciała. Po inkubacji usuwa się roztwór i mierzy 
w liczniku aktywność pozostałą w probówkach. Znacznik FT3 (reaktywny znacznik) wykorzystany w teście RIA-gnostFT3 jest tak 
zmieniony, by wykazywał inną niż T3 immunoreaktywność w stosunku do przeciwciała. Niskie stężenie przeciwciała opłaszczającego 
probówki umożliwia otrzymanie optymalnej krzywej standardowej i wysoką dokładność pomiarów FT3. 
 
4. Procedura 
 
4. 1. Wymagane wyposa żenie 
Dokładne mikropipety z wymiennymi plastikowymi końcówkami do dozowania 50 μL i 1000 μL lub dozownik do odmierzania 1 mL. 
Wytrząsarka horyzontalna (200-350 rpm). Scyntylacyjny licznik promieniowania gamma wykalibrowany do pomiaru 125I. 

 
4. 2. Przygotowanie odczynników 
Nie miesza ć odczynników z ró żnych partii. 
Odczynniki zestawu, przechowywane w temp. 2-80C, należy doprowadzić do temperatury pokojowej. Wszystkie nieużywane 
odczynniki należy przechowywać w temp. 2-80C. Opłaszczone probówki po otwarciu opakowania muszą być przechowywane w 
plastikowej torebce dołączonej do zestawu. 

 
4. 3. Przygotowanie próbek surowicy 
Po pobraniu krwi, surowice otrzymuje się standardowa metodą. Hormon oznacza się w nich bezpośrednio. Jeśli pomiar będzie 
wykonany w ciągu 24 godzin, próbki należy przechowywać w temperaturze 2-80C. Dłuższe przechowywanie próbek wymaga 
zamrożenia do -200C, najlepiej w porcjach do jednorazowego użycia. Należy unikać powtórnego zamrożenia / odmrożenia próbek. 
Po odmrożeniu próbki surowicy powinny być dokładnie wymieszane. 
 
4.5. Ostrze żenia i środki ostro żności  
Odczynniki zestawu zawierające składniki pochodzenia ludzkiego zostały przetestowane licencjonowanymi zestawami i wykluczono 
obecność przeciwciał anty-HIV 1, anty-HIV 2, anty-HCV i antygenu HBs. Mimo to nie ma jednak pełnej gwarancji, że takie składniki 
nie mogą przenosić żółtaczki, wirusów HIV czy innych infekcji wirusowych – dlatego też te odczynniki, jak i próbki pacjentów trzeba 
traktować jako potencjalne źródło zakażenia. 

 
4.6. Procedura oznaczania wolnej trójjodotyroniny (F T3) 

1. Ustawić i opisać, jak pokazano w tabeli 1, odpowiednią ilość opłaszczonych probówek (7 dla kalibratory, surowicy 
kontrolnej, badanych próbek). Wszystkie probówki należy traktować jednakowo. Dla każdej partii oznaczeń należy wykonać 
nową krzywą standardową. 
W przypadku kalibratorów, kontroli i próbek zaleca się wykonanie oznaczenia w dwóch powtórzeniach. 

2. Odpipetować na dno odpowiednich probówek po 50 μL kalibrator (lub próbki pacjenta). Do każdej próbki powinna być użyta 
nowa końcówka mikropipety. 

3. Dodać do każdej probówki po 1000 μL roztworu znacznika 125I-FT3. 
4. Wytrząsać probówki na wytrząsarce horyzontalnej przez 120 minut (±5 min.), w temp.pokojowej (18-25 0C), przy obrotach 

200-350 rpm. 
5. Usunąć płyn przez dekantacje, postawić probówki do góry dnem na bibule absorpcyjnej na 2-5 minut. Dokładnie usunąć 

resztki płynu, przez delikatne wystukanie. Możliwe jest również odciągnięcie płynu. 
6. Zmierzyć aktywność probówek przynajmniej przez 1 minutę w liczniku promieniowania gamma dostosowanym do pomiaru 

125I . 
 
Ogólne instrukcje 
Jeżeli oznacza się dużą ilość próbek, należy połączyć odczynniki z paru zestawów, pod warunkiem, że mają ten sam numer lot. 
 Nie miesza ć opłaszczonych probówek z ró żnych opakowa ń, nawet w przypadku, gdy maj ą ten sam numer lot. 
 
Jest bardzo istotne, by możliwie szybko wykonać oznaczenia, by zachować te same warunki dla oznaczanych próbek (temperatura, 
wytrząsanie) i krzywej standardowej. Nie powinno się wykonywać oznaczenia z większą od 200 liczbą probówek. Wszystkie 
oznaczane próbki są porównywane z wykonaną krzywą standardową. Dla ułatwienia pracy, 1000 μL buforu i znacznika (p. 3 i 6) 
można dozować automatyczną pipetą. 
 
 

Ac-T3 FT3

TBG T3

Alb-T3

TBPA-T3
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4. 6. Obliczanie wyników  
Dla każdej grupy probówek obliczyć wartości średnie. Obliczyć wartość B/T dla CAL0 i obliczyć wartości B/Bo dla wszystkich 
kalibratorów i kontroli. Wykreślić krzywą kalibracyjną rysując B/Bo kalibratorów wobec ich stężeń. Odczytać wartości próbek 
bezpośrednio z krzywej kalibracyjnej. 
Konwersję na pmol/L można osiągnąć za pomocą następującego równania: FT3 (pmol/L) = FT3 (pg/mL) x 1,54. 

 
Dla krzywej kalibracyjnej zalecany jest hiperboliczny model dopasowania matematycznego. Inny model dopasowywania może dać 
nieco odmienne wyniki. 

Przykład krzywej kalibrator 
 

Grupa 
probówek 

cpm 
średnia 

B/T 
x 100 

B/Bo 
x 100 

Stężenie  
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 
Kontrola 18947  63,1 3,3 

 
4.7. zakłócenia 
Brak ingerencji w bilirubiny, hemoglobiny i trójglicerydów, mierzona do odpowiedniego stężenia równe 250 mg/L, 10 g/L i 20 g/L 
zaobserwowano. 
Nie zaobserwowano interferencji biotyny do 1200 ng/mL. 
 
5. Podstawowe zasady ochrony przed promieniowaniem 
Produkty radioaktywne mogą być nabywane, otrzymywane, przechowywane i używane jedynie przez osoby do tego upoważnione i w 
laboratoriach posiadających odpowiednią autoryzację. Roztwory w żadnym przypadku nie mogą być podawane ludziom ani 
zwierzętom. 
Zasady stosowania produktów radioaktywnych regulują przepisy danego kraju. 
Przestrzeganie podstawowych zasad ochrony radiologicznej zapewnia bezpieczeństwo. 
Poniżej podano te zasady : 
Produkty radioaktywne muszą być przechowywane w oryginalnych opakowaniach i odpowiednim pomieszczeniu. 
Trzeba prowadzić na bieżąco rejestr produktów radioaktywnych. 
Praca z materiałami radioaktywnymi powinna mieć miejsce w wyznaczonych do tego oznakowanych pomieszczeniach (strefa 
kontrolowana). 
Nie wolno jeść, pić, palić, i nakładać kosmetyków w kontrolowanej strefie. 
Nie pipetować ustami radioaktywnych roztworów. 
Unikać bezpośredniego kontaktu ze wszystkimi radioaktywnymi produktami- należy stosować ochronne ubrania i rękawiczki. 
Skażony sprzęt laboratoryjny i szkło muszą być natychmiast usunięte, by zapobiec krzyżowym skażeniom. 
Stosować odpowiednie procedury obowiązujące przy skażeniu czy stwierdzonej stracie substancji radioaktywnej. 
Wszystkie odpady radioaktywne muszą być unieszkodliwione zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Table1: Procedura  oznaczania wolnej trójjodotyronin y 
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Próbki pacjentów  

( μL ) 

Oznaczenie probówek 
testowych  CAL0 CAL1 CAL2 CAL3 CAL4 CAL5 CAL6 C 1 2 itd. 
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                     CAL 1    
                     CAL 2    
                     CAL 3    
                     CAL 4     
                     CAL 5    
                     CAL 6           

50/50  
50/50 

 
 

50/50 

 
 
 

50/50 

 
 
 
 

50/50 

 
 
 
 
 

50/50 
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Surowica kontrolna         50/50    

Próbki pacjentów         50/50 50/50 50/50 

Znacznik 125I-FT3 
( czerwony)   

1000 μL 

 Wytrząsanie przez 120 min., 200-350 rpm, temp. Pokojowa (18-25°C) 
 Dekantacja, osuszenie na bibule dokładne lub odciągnięcie płynu 

 Pomiar aktywności przez 1 minutę 
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