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Para calibração e controle da determinação de proteínas totais e albumina

APLICAÇÕES
Proti 2 Suero Patrón responde aos requerimentos estabe-
lecidos para um Padrão secundário, tanto para proteínas 
totais como para albumina.
Pode-se utilizar para a calibração e/ou controle de:
- A determinação de proteínas totais pela reação do Biuret 

(Proti 2 ou Proteínas Totales AA, Wiener lab.).
- A determinação de albumina pela união a corante BCF 

(Proti 2 ou Albúmina AA, Wiener lab.).

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
Proti 2 Suero Patrón é uma solução protéica mista que 
pode ser processada da mesma maneira que uma amostra 
de soro.
Os títulos estabelecidos para proteínas totais (método de 
Biuret) e albumina (método de união à 3,3',5,5'-tetrabromo-
m-cresol sulfon ftaleína ou BCF) foram determinados pela 
comparação com um Padrão de referência do National 
Institute of standards and Technology, sRM 927b.

REAGENTES FORNECIDOS
S. Soro Padrão: solução de albumina e globulinas em 
estado nativo. A concentração especifica-se conforme 
o lote.

INSTRUÇÕES DE USO
Reagente Fornecido: pronto para uso.

PRECAUÇÕES
O Reagente Fornecido é para uso diagnóstico "in vitro".
Utilizar os reagentes observando as precauções habituais 
de trabalho no laboratório de análises clínicas.
Todos os reagentes e as amostras devem ser descartadas 
conforme à regulação local vigente.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
Proti 2 Suero Patrón é estável sob temperatura ambien-
te (menor a 25oC) até a data do vencimento indicada na 
embalagem. Uma vez utilizado, deve conservar-se sob 
refrigeração (2-10oC).

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO
DOS REAGENTES
Qualquer variação dos carateres organolépticos do soro 
Padrão pode ser indício de deterioração do mesmo.

PROCEDIMENTO
Proti 2 Suero Patrón deve ser utilizado da mesma 
maneira que uma amostra desconhecida, conforme às 
instruções que vem junto aos kits de Proti 2, Proteínas 
Totales AA ou Albúmina AA de Wiener lab., segundo 
o caso.

CURVA DE CALIBRAÇÃO
As reações colorimétricas utilizadas em Proti 2, Proteínas 
Totales AA e Albúmina AA de Wiener lab. cumprimentam 
a lei de Beer numa ampla faixa, mas deve conferir-se que 
o aparelho de medida utilizado tenha resposta linear nos 
comprimentos de onda indicadas, preparando curvas de 
calibração com quantidades crescentes de soro Padrão (ex. 
50 e 100 ul para proteínas totais ou 10 e 20 ul para albumina) 
mantendo em todos os casos o volume de Reagente (3,5 ml).
Para considerar uma resposta linear, a leitura do segundo 
tubo não deve variar em não mais de um 5% em referência 
do valor calculado em base à leitura do primeiro. Caso não 
ocorra, deve ser utilizada a curva de calibração no lugar do 
fator colorimétrico.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Vide a bula de Proti 2, Proteínas Totales AA ou Albúmina 
AA, segundo seja o kit utilizado.

APRESENTAÇÃO
- 1,8 ml (Cód. 1690004).
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Wiener lab.

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"

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

 Cont. Conteúdo

g Número de lote h Número de catálogo

Calibr. Calibrador

b Controle

b Controle Positivo

c Controle Negativo

i Consultar as instruções de uso

Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Caústico

Irritante

P Representante autorizado na Comunidade 
Europeia
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