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 ضًد. وگُداری  ساوتیگراد درجٍ 8 تا 2 دمای در

 محصًل استفادٌ دستًرالعمل

 فقط برای مصرف آزمایطگاَی
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 Iتريپًویه 
 

Kit Contents: BXC0469A BXC0469B 

R1     Buffer 
R2     Latex Reagent 
           Calibrators 
            Controls 

1 x 40 ml 
1 x 10 ml 
6x0.5ml 
2x1ml 

1 x 20 ml 
1 x 5 ml 
6x0.5ml 
2x1ml 

 

 :مصرفمًارد 
 در عزم ٍ پالعوبی اًغبًی. Iتزٍپًَیي تؼییي کوی 

 

 :ٍمقدم
)سیز  C)سیز ٍاحذ اتصبل ثِ تزٍپَهیَسیي(،  Tتزٍپًَیي یک کوپلکظ تٌظیوی هتؾکل اس عِ پزٍتئیي 

قلجی ثِ ػلت ایٌکِ فقظ در  I  ٍT)سیز ٍاحذ هْبری( هی ثبؽذ. تزٍپًَیي  Iٍاحذ اتصبل ثِ کلغین( ٍ 

هی ؽًَذ. قلجی ؽٌبختِ یبفت هی ؽًَذ ثِ ػٌَاى ثْتزیي هبرکز ارسیبثی آعیت ّبی ثبفت قلجی 

ثزای آعیت ّبی ػضلِ قلت اختصبصی تزًذ ٍ  CPK/MBتزٍپًَیي ّبی قلجی ثز خالف آًشین ّبی 

سٍدتز  CPK/MB ّغتٌذ ٍ ًغجت ثِ آًشین ّبی عجیؼی تقزیجبً ّویؾِ در ثیوبری ّبی غیز قلجی

هذت  ظزف CTnIافشایؼ هی یبثٌذ ٍ ثیؾتز در عغح ثبال ثبقی هی هبًٌذ ٍ ثؼذ اس ایدبد صذهِ قلجی، 

هی  CK-MBهؾبثِ  CTnIعبػت پظ اس ؽزٍع درد در خَى آساد هی ؽًَذ. الگَی ثبال رفتي  6-4

عبػت ثِ حبلت ًزهبل ثبس هی گزددٍلی غلظت  72ثؼذ اس  CK-MBثبؽذ، ثب ایي تفبٍت کِ غلظت 

CTnI  رٍس ثبال هی هبًذ. آساد عبسی  6-10ثِ هذتCTnI  در عبیز ٍضؼیت ّبی قلجی هبًٌذ آًضیي

 ًیش صَرت هی گیزد. هِ ایغکویک ثِ دًجبل خزاحی ثبی پظبیذار، ًبرعبیی اختصبصی قلت ٍ صذًبپ

 

 ريش:
 ایوًََتَرثیذیوتزیک

 

:آزمایص اساس  

ذ کِ ایي ٍاکٌؼ ثِ رٍػ هَخَد در ًوًَِ ایدبد کوپلکظ هی کٌ CTnIثب  CTnIآًتی ثبدی ضذ 

 اًذاسُ گیزی هی ؽَد. کذٍرت عٌدی

 :اغلظت معرف َ

R1 

phosphate Buffer pH 7.43 100 mmol/l 

Polyethylene glycol 60 g/l 

NaCI 8.9 g/l 

Sodium Azide 0.95 g/l 

R2 

Anti-human  
Troponin I antibodies 

20 % v/v 

phosphate Buffer pH7.43 100 mmol/l 

NaCI 8.9 g/l 

Sodium Azide 0.95 g/l 

 

 :َاآمادٌ سازی محلًل ضرایط وگُداری ي 
 هی ثبؽذ. هصزفآهبدُ  R1  ٍR2 لَلهح

 ثبؽٌذ.درخِ عبًتیگزاد پبیذار هی 8تب  2ّب دٍر اس ًَر تب تبریخ اًقضبء در دهبی ّوِ هؼزف

 

 :ي پایداری ومًوٍ َا ٍومًو

 ّپبریي. ، پالعوبی ّوزاُ ثبعزم

درخِ عبًتیگزاد 8تب  2رٍس در دهبی  7 :پایداری ومًوٍ   

 

 :اوجام آزمایصريش 

زٌ گیریاودا  طًل مًج دما کًيت 

ثالًک هؼزفدر هقبثل  درخِ عبًتیگزاد 37 یک عبًتیوتز   ًبًَهتز 600 

 
ؽَد:ّبی آسهبیؼ اضبفِ ثِ صَرت سیز ثِ داخل لَلِ هَاد  

 Standard Sample 

Reagent  R1 1000 µl 1000 µl 

Standard 125 µl --- 

Sample --- 125 µl 

  هَاد سیز اضبفِ ؽَد:ِ دقیق 5 ثؼذ اسهخلَط کزدُ ٍ 

Reagent R2 250 µl 250 µl 

کزًَهتز را ثِ کبر  (A1)دقیقِ خَاًذُ ؽَد. 1ثؼذ اس هخلَط ًوَدى، هقذار خذة ًَری ثؼذ اس 

 خَاًذُ ؽَد. (A2)دقیقِ ثؼذ خذة ًَری  4اًذاختِ ٍ دقیقبً 

 

 :خطی بًدن
 هی ثبؽذ.خغی  I ،ng/ml 9تزٍپًَیي   ایي رٍػ تب هقذار

 2ثب عزم فیشیَلَصی رقیق ٍ در ػذد  1+1ثِ ًغت  ًوًَِ ثبؽذ،ثبالتز  َاردی کِ غلظت ًوًَِدر ه

 ضزة ؽَد.

 

 :حساسیت 
 ثبؽذ.هی ng/ml 4/0گیزی حذاقل هقذار قبثل اًذاسُ

 

 دقت:
 ( تؼییي ٍ ًتبیح سیز ثذعت آهذ؛n; 20ّبی اًغبًی )تکزار پذیزی ثب اعتفبدُ اس ًوًَِ

 Intra Assay – Within Run  

Sample  Mean(ng/ml) SD(ng/ml) CV % 

Control Serum 1 1.2 0.08 6.6 

Control Serum 2 5.1 0.10 1.96 

Control Serum 3 8.5 0.5 5.88 

 

 Inter Assay – Between Run 

Sample  Mean(ng/ml) SD(ng/ml) CV % 

Control Serum 1 1.3 0.09 6.92 

Control Serum 2 5.2 0.15 2.88 

Control Serum 3 8.6 0.60 6.97 

 

 َا؛مقایسٍ ريش
ًتبیح  (X) کیت تدبری( ثب Y)  ثبیزکظ فبرط Iتزٍپًَیي در هقبیغِ اًدبم ؽذُ خْت ارسیبثی کیت 

 سیز ثذعت آهذ؛
Y = 0.99X+1.06; r = 0.99  

 



 

             
 

CARDIAC TROPONIN I 
PRODUCT CODE: BXC0469 

                                                                   

BXC0469A BXC0469B 
 

            

 Iویه تريپً
 BXC0469کد محصًل :                          

                        

R1 1x40ml. R2 1x10ml R1 1x20ml. R2 1x5ml 

 ضًد. وگُداری  ساوتیگراد درجٍ 8 تا 2 دمای در

 محصًل استفادٌ دستًرالعمل

 فقط برای مصرف آزمایطگاَی

 

 
Revision NO.01 – 1396.01.21 

 

                                                                                                                                                        BXC0469 – Troponin I |  Page 2 of 2       
      071 -37175127فبکظ :    071-37175126تلفي : اقتصبدی ؽیزاس ، ؽزکت ثبیزکظ فبرط      آدرط :   ؽیزاس ، پل فغب ، هٌغقِ ٍیضُ  

 info@biorexfars.ir ایویل :  

 

تداخل: -َامحديدیت  
هیشاى اٍلیِ ±%10ثبسیبثی در حذٍد  میسان:  

 mg/dl 18 رٍثیيثیلی غلظت تبدار ػذم تذاخل هؼٌی یرقان:

 mg/dl 400 تب غلظت ّوَگلَثیي تبدار ػذم تذاخل هؼٌی :َمًلیس

 mg/dl 150 تب گلیغزیذّبغلظت تزی تبدار ػذم تذاخل هؼٌی لیپمیا:

 

 : اتًماتیک دستگاٌ در استفادٌ
. ثبؽذ هی هٌبعت اتَهبتیک عٌدؼ ّبی دعتگبُ  اس ٍعیؼی عیف اعتفبدُ ثزای هؼزف ایي

 هی هَخَد فبرط ثبیزکظ ؽزکت فٌی ثخؼ در هختلف ّبی کبرثزد ثزای خبصی ّبی دعتَرالؼول

 .ثبؽذ

Biorexfars Troponin I Calibrator Set Cat No BXC0473A 

 

 : کیفیت کىترل

 اعتفبدُ رٍػ ایي در گیزی اًذاسُ ثزای کِ ای ٍعیلِ ًَع ّز ٍ ّب هؼزف صحیح ػولکزد ثزرعی ثزای

 رٍػ ایي صحت تبییذ هٌظَر ثِ ًزهبل غیز ٍ هبلًز ّبیکٌتزل عزم اس کِ ؽَدهی تَصیِ ؽذُ،

 . گیزد قزار ؽذُ  هؾخص هقبدیز هحذٍدُ در ثبیذ آهذُ ثذعت ًتبیح. ًوبییذ اعتفبدُ

Biorexfars Troponin I Control Level 1 BXC0470A 
Biorexfars Troponin I Control Level 2 BXC0470A 

 ٍ( 2 ٍ 1) ًَع HIV ثبدی آًتی ، HBsAg ثِ دگیآلَ  ًظزػذم اس فبرط، ثبیزکظ کیفی کٌتزل هَاد

 ّیچ چِ اگز. اعت ؽذُ گشارػ هٌفی ًتبیح ٍ ؽذُ ثزرعی اًغبًی ًوًَِ در HCV ثبدی آًتی

 هَاد ّوِ ثب ثبیذ ثٌبثزایي کٌذ، تضویي را ػفًَی ّبی ثیوبری ًجَد کبهل عَر ثِ تَاًذ ًوی آسهبیؾی

 تَخِ ثب هٌبعجی اػوبل ثبؽٌذ،ثبیذ قجَل قبثل هحذٍُ اس جخبر ًتبیح اگز. ؽَد رفتبر آلَدُ هَاد ّوبًٌذ

 .پذیزد صَرت آسهبیؾگبُ داخل کیفی ّبی رٍػ ثِ
 

 :ًبدرعت ًتبیح ثزای ؽبیغ دالیل اس ثؼضی

 آسهبیؼ ثزای ؽذُ اعتفبدُ هَج عَل .1

 ًَر هٌجغ .2

 دهب .3

 گیزیاًذاسُ ثزای ؽذُ اعتفبدُ کٍَت هثل تویشی؛ .4

 ّب هؼزف ثبکتزیبیی آلَدگی .5

 هؼزف اًقضب تبریخ .6

  کبلیجزاعیَى تکزر .7

 

 :ایمىی ي بُداضت
 کبر ٌّگبم در. اعت ؽذُ عزاحی آسهبیؾگبُ ؽزایظ ٍاخذ پزعٌل تَعظ اعتفبدُ ثزای صزفب کیت ایي

 ّب هؼزف ایي. ثبؽذهی ضزٍری ًیبس هَرد احتیبعی اقذاهبت کزدى رػبیت آسهبیؾگبّی، ّبی هؼزف ثب

 ؽذُ تذٍیي قَاًیي عجق هَاد ریختي دٍر چگًَگی هَرد در. ثبؽٌذهی ًَؽیذى ٍ خَردى قبثل غیز

 . ؽَد ػول
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