Analiza e Urinës nga Roche
Çfarë tjetër...

Acidi Askorbik - Vitamina C
I Shëndetshëm, i Fortë dhe Interferues

Të jetë i vëmëndshëm
Mendoni se tek mostrat laboratorëve gjatë testimit të urinës
gjenden rregullisht sasi të larta të acidit Askorbik (≥400 mg / L)
në një pjesë të konsiderueshme të popullsisë testuar në mënyrë
rutinë 1

Gjej Përgjigjen
Mos humbisni mundësinë për të zbuluar simptomat e një
sëmundje potencialisht serioze. Përdorni stripet rezistente me
përberje të acidit Askorbik, zbuloni rezultatet e besueshme dhe
të sakta menjëherë.

Identifikon problemin
Njeh potencialin e interferimit të acidit askorbik në stripet e
urines duke u bazuar në parimin e testimit tregues të katalizimit
të oksidimit.

Zgjidh Problemin
Use iodate impregnated components to minimize the influence
of ascorbic acid on blood and glucose test pads even under
high levels of ascorbic acid (up to 750 mg/L)

Zvogëlon ndikimin nga përzierja
Eliminon ndërhyrjen e acidit Askorbik në stripet e urinës dhe
parandalon rezultate të rreme negative, të cilat kërkojnë një
ripërsëritje të testit të pacientëve apo një ekzaminim më të shtrenjtë
mikroskopik.

Ndjehu i Sigurtë
Shmangni pasoja potencialisht të rënda dhe të kushtueshme të
rezultateve të rreme negative për doktorët dhe pacientët duke
përdorur stripet e urinës me Jodur siç zbatohet në Combur-Test®

Adici Askorbik - Vitamina C
Specifikimet
Definition

Water soluble vitamin
Chemical name: 2-oxo-L-threo-hexono-1,4-lactone-2,3-enediol
A six-carbon compound, structurally related to glucose

Characteristics

Average half life: 10-20 days 2
Elimination via the urine
Renal threshold: plasma ascorbate concentrations of about 1.2-1.8 mg/dL
corresponding to 60 mg doses per day 3-6
Average body tissue of an adult stores 1.2-2.0 g presumably maintained by taking 60-75 mg per day 3-5,7,8

RDA*

90 mg per day for an adult male (set by the US Food and Nutrition Board in 2000) 9
Ingestion of 60 mg/day prevents the development of scurvy for 30-45 days with a diet lacking vitamin C 3,4,7,8

Sources

Natural:

Consumption

The most frequently used vitamin supplement in the world10
Worldwide annual demand in 1995 was evaluated at 60.000 tons11

Functions

Required for many metabolic functions in humans and cofactor for lots of metabolic reactions
Potent reducing agent playing an important role in the antioxidant defense system, immune competence, and
in strengthening resistance to infection
Vitamin C prevents DNA mutations and might be important in treating certain cancers, heart disease and
other chronic diseases

Interference

Ascorbic acid has the ability to prevent oxidization of indicator substances in urine test strips e.g. in peroxidase
redox indicator test principle. Interference can be removed using iodate test components such as applied in
Combur-Test®

fresh fruits and vegetables, e.g., oranges, lemons, grapefruits, watermelons, papayas, strawberries,
green leafy vegetables, tomatoes, broccoli, etc.
Synthetic: used in vitamin preparation, as preservative and antioxidant (e.g., E300, E301, E302, E303, E304),
discoloration inhibitor, supplement in tablets, food additive

* Recommended daily allowance
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Teknologjia e stripit Combur-Test®
Të sakta, të sigurt dhe të mbrojtura

Rrjetë Najloni
Carrier foil

Është i sigurt me rezultatet
Garanton mbrojtjen e qëndrueshme edhe nga zona të ndjeshme
janë të mbrojtura kundër të kontaktit, ndotjes ose kontaminimit
nga aplikimin i rrjetës së najlonit.
Nuk ka dyshime
Përfitimi nga një zhvillim uniform i ngjyrave të testit për shkak
të përdorimit të një rrjetë poroze najloni.
Besoni nga ajo që shikoni
Krijo bindje për diagnozën. Identifiko ndryshimet më të vogla
patho-logjike në urinë, si rezultat i ndjeshmërisë së lartë dhe
ndryshimet e qarta të ngjyrave në zonën e testit

Letër Reagenti
Letër Thithëse

Zbulo UTI për siguri
Parandalon rezultate të rreme të leukociteve përmes përmirësimit të
stabilitetit të reagentit.
Mos u shqetësoni me Acidin Askorbik
Shmangni risjelljen e pacientit vetëm për shkak të
interferimit të vitaminës C me ndërhyrjen e stripit të pajisur
me Jodur për të mbrojtur gjakun dhe zbulimin e glukozës
edhe nga nivele të larta të acidit Askorbik
Mbështetu në Cilësi
Siguron një bazë për proçedura të standardizuara diagnostike me
aplikimin e stripeve të urinës me cilësi të lartë si provë e bazuar
në vitet e hulumtimit dhe zhvillimit

Teknologjia e stripeve Combur-Test®
Specifikmet
Nylon mesh fixing of
components – unique
sealing technology

No interference with glue components
Avoidance of contamination by protective function
Uniform liquid penetration and color development
No run over of reaction color

Stable reaction colors

Synchronized reaction time
All in 60 seconds

Sturdy plastic carrier foil

No splashing of urine, hygienic strip reading
Absorbent paper

Iodate impregnated
component

Protects blood and glucose test areas efficiently from ascorbic acid interference and false-negative results
by oxidization even at high concentrations of vitamin C. When five common 10 parameter urine test strips
are compared, Combur-Test® strip showed the highest resistance to ascorbic acid interference at higher
hemoglobin or glucose concentrations 1:
Ascorbic acid interference in routine analysis
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At a hemoglobin concentration of 0.075 mg/dL,
Combur-Test® strips were the only brand to register
a correct analysis with ascorbic acid levels as high
as 400 mg/L 1
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impregnated mesh
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At a glucose concentration of 300 mg/L, ComburTest® strips were the only brand to show consistently
accurate results, even at an ascorbic acid level of
1000 mg/L 1

Improves reagent stability in the leukocyte test pad

Absorbent paper

Prevents chemical interference

Low test detection limits

High sensitivity and specificity
With no ascorbic acid present, only three out of five tests were able to detect pathologically relevant low
hemoglobin and glucose concentrations of 0.03 mg/dL and 50 mg/dL, respectively 1

Reliable visual evaluation

Colorfast printing colors on the label
Reading of all test pads at once at a consistent reading time
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Stripet Combur-Test®
Preçiz, të sigurtë dhe të thjeshtë

Një zgjedhje cilësie për përdorim profesional.

Qëndro në anën e sigurtë
Pavarësi nga ndërhyrjet e komponentëve të ngjitur si pasojë e një
teknologjie unike

Gjen një përgjigje të menjëhershme për acid Askorbik
Shmang ritestimin dhe parandalon rezultate të rreme-negative në
glukozë dhe në gjak edhe në nivele të larta të acidit Askorbik (deri
në 750 mg / L) me aplikimin e Jodurit me rrjetë shtresë

Të jesh i Saktë
Zbuluon edhe përqëndrime më të ulëta të eritrociteve /
hemoglobinës (5-10 Ery / μL)

Rezultate që mund të besoni
Zvogëlon rrezikun e rezultateve të rreme nëpërmjet kompensimit
të fortë në ngjyrimin e urinës së brendshme me disponueshmërinë
e një blloku me ngjyra të kompensuara.

Të jesh Specifik
Ndalon ngjyrën e zonës së testeve provë nga kalimi nëpër një
letër thithëse

Zgjidh mënyrën më të lehtë
Lehtëson rezultatin e analizës me një kohë të qëndrueshme leximit
në 60 sekonda për të gjitha parametrat. Përfiton nga trajtimi i
avancuar dhe higjienik me mundësinë e leximit nga poshtë.

Stripet Combur-Test®
Specifikimet Teknike
Parameter combinations

Parameters
Name

SG

pH

Combur Test
2

•

Combur 3 Test

LEU NIT PRO GLU KET UBG BIL
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•

•
•
•
•
•

•
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•
•
•
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Combur 3 Test E

•

Combur 4 Test
Combur 5 Test
Combur 6 Test
Combur 7 Test
Combur 9 Test
Combur 10 Test

•

•
•
•

•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
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•

•
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•
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•

•
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•
•
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Local availability might differ, please check with your local
representative
Test construction

Vial construction

Composition

Reagent paper and underlying absorbent paper are sealed with
a thin porous nylon mesh and fixed to a carrier foil

Nylon mesh features

Protection from strip contamination.
Homogenous liquid distribution and uniform color
development.
Prevention from falsification of the color by glue

Practical detection limit

Detection limit is made such that even slight pathological
changes in the urine are made visible by a clear color change
in the test area

Composition

Protection of test strips from atmospheric humidity with drying
agent filled cap

Color Scale

Special colorfast printing colors on the vial label allow easy
and reliable evaluation of the resultsy

* Combur Test® strips are marketed under Chemstrip® in United States and Canada.
** Only available for instrument tests
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Analizatori Urisys® 1100
I lidhur, kompakt dhe intiutiv

I dizenjuar për zyrën e doktorit

Përjashton dyshimet Tuaja

Minimizon gabimet e mundshme përmes transkriptimit të
të dhënave të përshtatshme dhe të dhënave nëpërmjet
lexuesit barcode

Ecni me hapa përpara
Kryerja e vetë-trajnime në çdo kohë me CD trajnimi
ekzistues (në dispozicion në anglisht, gjermanisht dhe
spanjisht)

Thjeshton Jetën Tuaj

Paqe dhe qetësi për të gjithë
Garanton ambient miqësor me operim të qetë

Eliminimi i dokumentacionit manual përmes eksportit të
të dhënave mbi lidhje në rrjet

Qëndro i sigurtë

Parandalon qasje të paautorizuar dhe në përputhje me
kërkesat e akreditimit nga një operator i jashtëm

Inicializim Qëndror
(Cobas TI 1000 Zgjidhja e nevojshme) Ndryshon
parametrat e përgjithshme të instrumentit për disa
analizues nga një zonë qendrore

Analizatori Urisys® 1100
Specifikimet Teknike
Instrument

Strips*

System

Semi-automated urine test strip analyzer

Type

Reflectance photometer

Measuring system

Wave lengths: 565 nm, 610 nm

Throughput

Approx. 50 test strips/h (normal mode)
Approx. 100 test strips/h (fast mode)

Memory

100 results

User interface

Liquid Crystal Display (LCD), 2 lines of 24 characters

Printer

Thermal printer

Certificates

CE, UL, CUL

Physical dimensions

Width: 15.0 cm
Depth: 29.0 cm
Height: 9.5 cm

Weight

Approx. 0.8 kg

Urine test strips

Combur Test® Strips

Parameters
Name

SG

pH

Combur 5 Test
Combur 7 Test
Combur 10 Test UX
Connectivity

Accessories

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

BL

•
•
•

Control-Test M calibration strip

System interfaces

5-pin DIN socket for keyboard and barcode reader
Serial interface to PC and host

Host protocols

Unidirectional, bidirectional or ASTM (selectable)

Sample identification

Sample ID via keyboard entry or barcode reader

Type

Barcode reader, keyboard

Supported barcode types

Code 39, Code 128, NW 7 (Codabar), ITF (Interleaved 2 of 5)
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•
•

•
•
•

Calibration

* Combur Test® strips are marketed under Chemstrip® in United States and Canada.
Combur 7 Test® and Combur 5 Test® are not available in some countries.
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