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Til In Vitro -diagnostisk bruk

Tiltenkt bruk
IQ Products FMH QuikQuant™ er beregnet på bruk i kliniske sykehuslaboratorier og
referanselaboratorier av opplærte medisinske teknologer eller lignende personer med erfaring
innen testmetoder for føtomaternell blødning.
Sammendrag og prinsipp
Den viktigste anvendelsen av føtal RBC-påvisning er evaluering av føtomaternell blødning (FMH)
[1-4]. FMH inntreffer normalt i løpet av graviditeten i minimale mengder med økte mengder i de
sene fasene av graviditeten [5]. Hvis det er en betydelig forskjell i RBC-antigenisiteten hos fosteret
og hos moren, kan det føre til allo-sensibilisering av morens immunsystem enten før eller etter
fødselen. Antistoffene mot de føtale RBC-antigenene hos moren kan være klinisk stille eller
forårsake livstruende autoimmune følgesykdommer ved gjeldende eller senere graviditeter (f.eks.:
erythroblastosis fetalis eller tidlig spontanabort). Slik sensibilisering kan inntreffe med all
uoverensstemmelse av RBC-antigen, men inntreffer oftest og med mest omfattende kliniske
konsekvenser med uoverensstemmelser av Rh- eller D-antigen. Påvisning og telling av føtale RBCer er en sentral del av styringen av pasientene med FMH som behandles med preparater med Rhimmunglobulin (RhIG) [6]. Bruken av Rh-immunglobulin som profylakse er en universell praksis,
men doseringsmengder og -planer har regionale variasjoner [7,8]. Sensitiviteten og spesifisiteten
til påvisningsanalyser for FMH er derfor en avgjørende faktor når det gjelder terapeutisk effekt og
påfølgende kliniske resultater.
Den mest anvendte analysen til FMH-påvisning har vært Kleihauer-Betke (KB)-metoden med visuell
mikroskopisk telling, som er basert på forskjellene i løselighetsegenskaper i sure forhold mellom
føtalt hemoglobin (HbF) og voksent hemoglobin [9]. Selv om KB-metoden kan utføres enkelt i de
fleste kliniske laboratorier, mangler den sensitivitet og har dårlig reproduserbarhet og nøyaktighet
(CV-er på 50–100%) [10,11]. Flowcytometriske metoder er utviklet ved hjelp av
antigenforskjellene eller kvantitativ vurdering av føtalt hemoglobin (HbF) for å skjelne føtale RBCer fra voksne RBC-er. Disse metodene er mer nøyaktige og mindre subjektive [12–22]. Mange
laboratorier har imidlertid fortsatt å bruke KB-metoden grunnet den begrensede tilgjengeligheten
av flowcytometri.
IQ Products FMH QuikQuant™ er en flowcytometrisk metode for påvisning og kvantitering av FMH.
Analysen benytter et anti-hemoglobin F-monoklonalt antistoff og propidiumjodidreagens i en
vaskefri metode som varer i omtrent 45 minutter. Med mindre enn 15 minutter nødvendig
teknologtid er den både mer effektiv enn KB-analysen og mer følsom og nøyaktig.
Bruksområde
Laboratoriets bestemmelse av nivået av føtale celler i maternal sirkulasjon forblir et viktig verktøy
i obstetrisk styring av kvinner med mistenkt uterint traume og ved riktig doseadministrasjon av
Rh-immunglobulin.
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Produktkomponenter
1,0 mL IQ Products FMH QuikQuant™ Antistoffreagens for for Flowcytometri (100 tester)
40 mL IQ Products Intra-Cell™ permeabiliseringsløsning – levert som 10X konsentrat
40 mL IQ Products FMH QuikQuant™ bufferløsning – levert som 10x konsentrat

Reagenser og materiale som er nødvendig, men som ikke følger med

12 x 75 mm polystyrenrør til engangsbruk med stativ

Pipettespisser, (1–200 µL) og (200–1000 µL)

Justerbare volumpipetter (0–200, og 200–1000 µL)

Fosfatbufret saltløsning (PBS) eller Dulbecco’s PBS
Sigma #P3813 eller
CellGro #21-031-CM

Glutaraldehyd (0,03% + 0,015%)
o
8% glutaraldehyd til fortynning Sigma nr. G7526 eller Polysciences #00216A
ELLER
o 25% glutaraldehyd til fortynning Sigma nr. G5882 eller Polysciences #01909

Vann av reagenskvalitet, helst filtrert

Oppsett av 0,2 μm vakuumfilter (valgfritt, men anbefalt)

FETALtrol™ (IQ Products) eller internt fremstilt blod for tre kontrollnivåer for analyser av
føtomaternell blødning

Vorteksmikser

Cellevaskemaskin eller -sentrifuge i blodbank som kan oppnå 600 x g.

Multiparametrisk flowcytometer med kapasitet til minst 3 fluorescensparametre

Programvare for analyse av listemodusfiler i FC5-format
Klargjøring av reagens
1 PBS

Dulbeccos PBS
1000 mL
CellGro #21-031-CM eller lignende
ELLER

Fosfatbufret saltløsningspulver
1 pakke Sigma #P3813 eller tilsvarende

Reagenskvalitet H2O
QS til 1000 mL

Bland alle løsningene godt før pH eller filtrering

Filtrer med et vakuumfilter med 0,2 μm porer, hvis tilgjengelig, for å fjerne partikkelrester

Juster pH til 7,4 når løsningen når romtemperatur (20–25°C)

Oppbevar i kjøleskap ved 2–8°C

Utløpsdatoen bestemmes av standardprosedyren ved laboratoriet. Bruk av sterilt/filtrert
vann som fortynningsvæske forlenger holdbarheten til 30 dager ved 2–8°C.
2








FMH QuikQuant™ Buffer arbeidsløsning – tilsvarer PBS med BSA (0,5%)
Reagenskvalitet H2O
9 deler
IQ Products FMH QuikQuant™ Buffer konsentrat
1 del
For eksempel: 9 mL H2O og 1 mL IQ Products BSA-konsentrat kombinert
Bland godt
Filtrer med et vakuumfilter med 0,2 μm porer, hvis tilgjengelig, for å fjerne partikkelrester
Juster pH til 7,4 når løsningen når romtemperatur (20–25C)
Oppbevar i kjøleskap ved 2–8°C
Utløpsdato: bestemmes av standardprosedyren ved laboratoriet. Bruk av sterilt/filtrert
vann som fortynningsvæske forlenger holdbarheten til 30 dager ved 2–8°C.

3 Arbeidsfortynning av glutaraldehyd: 0.03%
Merknad: Siden renheten av glutaraldehyd kan variere mellom ulike tilvirkere eller
partier, må konsentrasjoner mellom 0,015–0,045% glutaraldehyd evalueres for å
optimere separasjonen av voksen og føtal RBC-farging med analyse (2 logger eller
mer separasjon er ønskelig).
Oppbevar stamoppløsningen med glutaraldehyd i fryseren (ampuller kan alikvoteres inn i
mikrorør av polypropylen og fryses på nytt) eller i kjøleskap i samsvar med tilvirkerens
anbefaling. Tilbered fersk arbeidsløsning for hver bruksdag

8% EM-grad eller grad I glutaraldehyd stamoppløsning 94 µL Sigma #G7526 eller
Polysciences #00216A
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PBS (pH 7,4)
25 mL (se PBS ovenfor)
ELLER
25% EM-grad eller grad I glutaraldehyd stamoppløsning 30 µL Sigma #G5882 eller
Polysciences #01909
PBS (pH 7,4)
25 mL (se PBS over)
Bland godt og oppbevar i kjøleskap (2–8°C) inntil 2 timer før bruk
Utløpsdato: Kast ubrukt fortynnet glutaraldehyd / Se tilvirkerens beholder for
holdbarheten til standard glutaraldehyd.
IQ Products Intra-Cell™ for cellepermeabilisering
IQ Products Intra-Cell™-reagenskonsentrat må oppbevares ved romtemperatur (20-25°C)
og blandes godt før fortynning for å unngå bunnfall.
Klargjør 1:10 fortynnet stamoppløsning fra Intra-Cell™-reagenskonsentrat, for eksempel:
o IQ Products Intra-Cell™-konsentrat
5 mL
o Vann av reagenskvalitet (H2O)
45 mL
Bland godt og oppbevar stam oppløsning (IQ Products Intra-Cell™ fortynnet 1:10) i
kjøleskapet (2-8°C).
Utløpsdato: Arbeidsløsningen går ut på dato etter 30 dager eller hvis det registreres
uklarhet i løsningen. Standardløsningen kan brukes til etiketten angir utløpt dato.

Prøve
EDTA-fullblod (eller andre antikoagulerte prøver)

Sett prøver i kjøleskap hvis testingen ikke utføres innen 4 timer etter prøvetakingen.

Prøvene må oppbevares i kjøleskap i 72 timer før testingen [1].
Klargjøring av prøver
1 Klargjør en 1:20-fortynning av FETALtrol™ eller EDTA antikoagulert blod ved å bruke PBS
med 0,5% BSA eller FMH QuikQuant™ Buffer stamoppløsning.
2 Plasser 10 μL av de fortynnede cellene i et 12 X 75 plastrør av polystyren.
3 Tilsett 0,75 mL glutaraldehyd (0,03% glutaraldehyd i PBS uten BSA) i røret.
4 Roter ved tilsetning av glutaraldehyd i celler og ved jevne mellomrom under inkubasjon
ved romtemperatur i 10 minutter. Unngå klumpdannelse av RBC ved å sørge for at cellene
holdes suspendert under dette fikseringstrinnet.
5 Tilsett 1,5 mL IQ Products Intra-Cell™-stamopopløsning i hvert rør og inkuber ved
romtemperatur i 10 minutter.
6 Roter ved tilsetning av Intra-Cell™-løsningen og minst to ganger under inkubasjon, igjen
med minst mulig celleaggregater.
7 Sentrifuger i 60 sekunder med cellevaskemaskin og dekanter i 5 sekunder. Alternativt,
sentrifuger i minst 5 minutter i en sentrifuge ved 600 x g, og dekanter deretter
supernatanten.
8 Roter røret i minst 15 sekunder for å spre bunnfallet fullstendig.
9 Tilsett 10μL IQ Products FMH QuikQuant™ antistoffreaqgens, og deretter 40 μL FMH
QuikQuant™ buffer stamoppløsning.
10 Inkuber i 10 minutter ved romtemperatur i mørket.
11 Tilsett 2,0 mL FMH QuikQuant™ buffer stamløsning, bland og inkuber ved romtemperatur i
30 sekunder. Merknad: For å forenkle blandingen uten å søle anbefaler vi å tilsette
1 mL, rotere varsomt, tilsette de resterende 1 mL og blande på nytt.
12 Sentrifuger i 60 sekunder med cellevaskemaskin og dekanter i 5 sekunder. Alternativt,
sentrifuger i minst 5 minutter i en sentrifuge ved 600 x g, og dekanter deretter
supernatanten.
13 Tilsett 1,0 mL FMH QuikQuant™ buffer stamløsning, bland røret godt, og unngå eksponering
overfor lys. Kjør på flowcytometeret og samle inn minst 100 000 RBC-er for analysering.
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Oppsett av flowcytometer
1 Velg 2 blodprøver, én voksen blodprøve med høy WBC-konsentrasjon, og enten én
voksen blodprøve tilsatt vasket, ABO-kompatible navlestrengceller eller FETALtrol ™ nivå
3. (Alle røde celler må vaskes to ganger og suspenderes på nytt i PBS/BSA før blanding
eller tilsetning for å fjerne alle hemagglutiner som kan forårsake klumping).

Gjør som følger for å sette opp cytometerprotokollen:

a)

Tegn opp følgende:
 Histogrammer med to parametre:
o
FSC kontra SSC (logg-logg)
o
Anti-HbF (FL1) kontra SSC-logg
o
Propidiumjodid (FL3) kontra SSC-logg
o
Propidiumjodid (FL3) kontra anti-HbF (FL1)
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Og en resultatboks viser styrte RBC-hendelser, voksne RBC-er, voksne F-celler og føtale
RBC-er (autoflorescens og nukleære celler er valgfrie)
Id1: QQ_FMH-034_B.14.001
Id2: 19Jan2009
Alias
Region
R1 RBC Gate
49905
R2 Adult RBCs
48987
R3 F Cells
616
R4 Fetal Cells
391
R5 Autofluorescence 49897
R6 Nucleated cells 35

%Gate
99.81
97.97
1.23
0.78
99.79
0.07

MedianX
13.82
74.59
684.98
12.51
64.47
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Mens
du
kjører
røret
som
inneholder
den
fargede
blandingen
av
voksent/navlestrengblod (eller FETALtrol™ nivå 3), juster FS-loggen og SS-loggen slik
at RBC-populasjonen ligger midt på begge aksene.
Juster terskelen på FS for å fjerne uønskede hendelser (blodplater, cellerester) med lavere
signal enn den røde cellepopulasjonen.
Juster FL1 (anti-HbF) og FL3 (propidiumjodid) slik at den røde cellepopulasjonen er i første
titall av begge parametrene og hele toppen kan visualiseres på histogrammene. Når PI er
en spesifikk markør for nukleære celler, kan autoflurescens brukes til innstilling av regioner
ved telling av F-celler [22].
Mens du kjører røret som inneholder den fargede prøven med høyt WBC-nivå, juster
FL3 – FL1-kompensasjon slik at (fargede) RBC-er langs FL1-aksen faller hovedsakelig
innenfor det første titallet på FL3-aksen, men uten å ha >1% av RBC-er ved baseline av
FL1-signalet.
Plasser en gatingregion rundt de røde cellene, med unntak av RBC-aggregater,
cellerester og nukleære celler (positive propidiumjodid-hendelser). Påse at det enkle
parameterhistogrammet er basert på denne regionen (G1= R1). Angi analyseregioner for
voksne RBC-er, voksne F-celler og føtale RBC-er (se nedenfor for justering av regioner) på
det enkle parameterhistogrammet til anti-HbF-parameteren.
Navngi og lagre instrumentinnstillingene og protokollmalen med innhentingsprotokollen
også innstilt til å samle inn minst 50 000 hendelser i en listemodusfil med alle parametrene
(FS, SS, FL1, FL2 og FL3).

Analyse av listemodusfil
Analyse av listemodusfiler må utføres som vist i histogrammene nedenfor. En gatingregion må
benyttes for å utelukke nukleære celler fra analysen, som anbefales å være et
sidespredningsdigram kontra et propidiumjodid-diagram. Ytterligere gatingstrategier må
omfatte en metode for å utelukke RBC-aggregater fra analysen ved hjelp av en FALS kontra
sidepredningsregion. Kraftige RBC-aggregater (>1%) kan forårsake en signifikant
overrapportering av den føtale RBC-prosenten siden aggregater fører til at den ekte nevneren
undertelles. Som vist ovenfor anbefales det også at det opprettes analyseregioner på et enkelt
parameterdiagram for anti-HbF ved hjelp av tre regioner som tilsvarer voksne RBC-er, voksne
F-celler og føtale RBC-er. Hvis du slår av en av autoskaleringsfunksjonene i
analyseprogramvaren, blir det lettere å visualisere den føtale RBC-populasjonen. Alternativt
kan to parametervisninger av en anti-HbF-uttrykking kontra autofluorescens også være en
effektiv metode for å angi regionen for føtal RBC-identifikasjon. En konsensusmetode for å angi
regionene for voksne RBC-er og voksne F-celler er ikke fastslått, men vi har foreslått en metode
ved hjelp av autofluorescenssignalet [23]. Den føtale RBC-analyseregionen må angis først ved
hjelp av kontrollprøvene med høyt nivå (typisk 1–2% føtale RBC-er) for å angi analyseregionen
på en av sidene av den føtale RBC-toppen på kontrollprøven Fetal RBCs).
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Figur 1. Dataanalysen må omfatte gating for å utelukke RBC-aggregater (R1-region)
og nukleære celler (R3-region), deretter telling av voksne RBC-er (R5-region),
voksne FC-celler om ønsket (R5-region) og føtale RBC-er (R6-region).
Kvalitetskontroll av analysen
Det er avgjørende at analyserte kontrollprøver i flere nivåer anvendes som en metode for å
evaluere både prosedyren og analysen. Lav fargingsintensitet, celleskade som følge av feil
konsentrasjon av fikserings- og/eller permeabiliseringsløsningene, økte F-cellenivåer og feil
kompensasjon og suboptimal gating kan innvirke sterkt på gyldigheten av de genererte
resultatene. Det finnes to hovedkilder av kvalitetskontrollprøver:
FETALtrol™- Stabilisert blodkontrollprodukt er et godt alternativ til internt produserte
kontroller. Det inneholder hetteglass med negative, lavnivås (~0,15% føtale RBC-er) og
høynivås (~1,5% føtale RBC-er) positive kontroller, og har en holdbarhet på 3 måneder. Dette
produktet brukes nøyaktig somfullblod i denne prosedyren, og er godkjent av amerikanske FDA
som en in vitro-diagnostisk kontroll.
Internt produserte eller klargjorte tilsatte blodprøver – blandinger av ABO stemte føtalt
eller navlestrengblod overens med voksent blod. Ideelt skal det være høye, lave og negative
kontroller med godkjente verdier for føtale RBC-er.
Håndtering og oppbevaring
Når FMH QuikQuant™antistoffreagens ikke brukes skal de oppbevares stående, med lokket godt
tilskrudd, ved en temperatur på 2-8°C. Oppbevar Intra-Cell™-konsentrat stående, godt lukket
og ved romtemperatur. Unngå unødvendige oppvarmings- og nedkjølingssykluser for alle
reagenser. Beskytt produktet mot frysing, mot temperaturer over 30°C og mot lange perioder
ved romtemperatur (18–25°C), bortsett fra Intra-Cell™-konsentratet, eller mot eksponering for
lys. OppbevarFMH™FMH QuikQuant™-bufferkonsentratet stående og ved romtemperatur (18–
25°C).
Advarsel
IQ Products FMH QuikQuant™ antistoffreagens og FMH QuikQuant™ buffer konsentrat inneholder
natriumazid (< 0,1% massevolumprosent). Dette kjemikaliet er en giftig og farlig
sammensetning når den kombineres med syrer eller metaller. Må håndteres med forsiktighet.
Løsninger som inneholder natriumazid må avfallshåndteres på riktig måte.

Kvalitetskontroll ved tilvirkning
Ytelsen og spesifisiteten av reagenser i dette settet testes ved bruk av IQ Productss interne
kvalitetskontrollmetoder. Tilvirkning av dette produktet utføres ved bruk av retningslinjer for
kvalitetssystem og tilvirkning i samsvar med FDA QSR og EN ISO 13485.
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Produktbegrensninger
Følgende kliniske forhold kan føre til økt HbF-nivå grunnet forhøyede nivåer av voksne Fceller, og må ikke forveksles med en føtomaternell blødning [22-24]:

Alvorlig anemi

Hereditær persistens av HbF

Thalassemi

Sigdcellesykdom, spesielt under behandling med hydroksyurea, butyrat eller andre
legemidler som forhøyer nivået av HbF
Mulige vanskeligheter

Utilstrekkelig farging og dårlig separasjon er normalt et resultat av feilaktig fiksering
og/eller permeabilisering. Glutaraldehydet må oppbevares riktig og fortynnes rett før bruk
i fikseringstrinnet. Hvis cellene ikke fikseres riktig av glutaraldehydet, vil de lyseres når
Intra-Cell™ tilsettes. Hvis Intra-Cell™-steget ikke utføres riktig, klarer ikke det konjugerte
HbF-antistoffet å nå sitt mål i cellen [24].

Instrumentoppsett eller kompensasjonsinnstillinger er ikke optimert.

Det benyttes ikke et område for angivelse av føtale celler basert på positiv kontroll, for
eksempel FETALtrol™.

Dårlig blanding og/eller bruk av glutaraldehyd med en sterkere enn optimal konsentrasjon
kan forårsake aggregater, som ofte påvises ved hjelp av observert celleklumping og høyere
resultater enn forventet for FETALtrol ™-prøvene.

Dersom konsentratet av 10X IQ Products Intra-Cell™-permeabiliseringsløsningen ikke
fortynnes, fører det til klumping eller agglutinasjon (med omtrentlig samme utseende som
kuldeagglutininer eller myntrullstabler) som har en negativ effekt på nøyaktigheten til de
resulterende verdiene.

Ufiltrerte løsninger kan inneholde mikropartikler som "observeres" og telles av
instrumentet. Dette kan redusere antallet brukbare hendelser (RBC) i den totale tellingen
og gjøre analysen vanskelig eller ha en negativ effekt på nøyaktigheten til de resulterende
verdiene.

Prøver etter transfusjon med immunologisk medierte celleaggregater kan gi falskt
forhøyede føtale celleverdier. Dette problemet kan unngås ved å utelukke aggregater.

Hvis autofluorescerende nukleære celler ikke utelukkes under analysen av data, kan det gi
et falsk forhøyet nivå av føtale røde blodceller.
Forventede verdier og utledning av disse
Hvert laboratorium må bestemme akseptable referanseområder for analyser av føtomaternal
blødning. Laboratoriets gjennomsnitt av føtale RBC-resultater fra friske ikke-gravide blodprøver
forventes å være ≤ 0,06%. Voksne F-cellenivåer er som regel ikke rapporterte verdier, men
litteraturen antyder at de fleste prøver vil være < 5% F-celler [25]. Normale, tilsynelatende
friske laboratoriedonorer ble undersøkt ved tre institusjoner. Disse resultatene skal benyttes
som retningslinjer. Hvert laboratorium må bestemme sine egne referanseområder
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Ytelsesegenskaper
FMH QuikQuant™ - Flowcytometriversjon – Sesitivitetsstudie
Forventet %-vis
Replika Replikat Gjennom Std.avv
CV
føtale RBC-er
tmåling
måling
snitt
ik
1
2
0,00
0,01
0,02
0,02
0,01
33,3%
0,02
0,02
0,02
0,02
0,00
0,0%
0,04
0,04
0,04
0,04
0,00
0,0%
0,07
0,06
0,07
0,07
0,01
7,7%
0,10
0,12
0,09
0,11
0,02
14,3%
0,15
0,14
0,15
0,15
0,00
3,5%
0,17
0,19
0,18
0,19
0,01
2,7%
0,18
0,13
0,19
0,16
0,03
18,8%
0,37
0,34
0,39
0,37
0,03
6,9%
0,64
0,58
0,57
0,58
0,01
0,9%
0,92
0,83
0,81
0,82
0,01
1,2%
1,19
1,19
1,08
1,14
0,05
4,9%
1,46
1,33
1,50
1,42
0,09
6,0%
1,65
1,51
1,74
1,63
0,12
7,1%
1,83
1,90
1,80
1,85
0,05
2,7%

P-verdi

1,00000
0,42265
0,03775
0,01942
0,02951
0,00295
0,00173
0,04129
0,00526
0,00016
0,00019
0,00242
0,00368
0,00507
0,00075

Tabell 1. Bestemmelse av analysesensitivitet ble utført ved bruk av fortynningsstudier
av IQ Products FETALtrol™-blandinger (høye, lave og negative nivåer) etterfulgt av
replikatmålinger på et Becton Dickinson FACScan-instrument. Som vist nedenfor kan
prøver med så lite som 0,04% føtale røde blodceller være signifikant (P < 0,05)
forskjellige fra prøver som mangler føtale celler.

FMH QuikQuant™ - on FACScan- Nøyaktighetsstudie
Replikatmåling
Prøve 1
Prøve 2
Prøve 3
Prøve 4
1
0,02
0,17
0,68
0,76
2
0,02
0,16
0,75
0,79
3
0,01
0,17
0,70
0,78
4
0,02
0,16
0,68
0,82
5
0,01
0,17
0,70
0,94
6
0,01
0,18
0,71
0,80
Gjennomsnitt
0,02
0,17
0,70
0,80
Std.avvik
0,01
0,01
0,02
0,03
CV
33,3%
4,1%
3,4%
3,3%

Prøve 5
1,72
1,70
1,71
1,69
1,69
1,75
1,71
0,02
1,2%

Tabell 2. Bestemmelse av analyseunøyaktighet ble utført av studier av IQ
Products FETALtrol™-blandinger etterfulgt av replikatmålinger på et Becton
Dickinson FACScan-instrument. Som vist ovenfor har prøver med så lite
som 0,17% føtale røde blodceller en variasjonskoeffisient (CV) på < 5%.
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30

Regression Equation: Y = -0.00051 + 1.0510 X
Cusum test for linearity:
No significant deviation from linearity (P=0.76)
N = 69

25
20
15
10

Caltag vs QQF

5

Variable X

Variable Y

Lowest value

0

0

Highest value

22.5

26.2

1.5628

1.6736

Arithmetic mean
Median

0.03

0.04

Standard deviation

4.3432

4.7207

Standard error of the mean

0.5229

0.5683

0
0

5

10

15

20

25

30

Fetal Cell Percent (QQF)
Figur 2. Bestemmelse av analyselinearitet ble utført ved hjelp av
Passing & Bablok-regresjon mellom føtal RBC-prosent bestemt av
flowcytometrisk Caltag-føtalt Hgb og FMH QuikQuant™ (QQF)-analyser.
Regulatory Status
På denne tiden, er FMH QuikQuant™ registrert som "in vitro diagnostisk medisinsk utstyr" i
land som tilhører Det europeiske fellesskap. I alle andre land bør det være merket "Kun for
forskningsbruk".
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Garanti
Produktene selges herunder er garantert bare å samsvare med mengden og innholdet er angitt
på etiketten på tidspunktet for levering til kunden. Det er ingen garantier, uttrykt eller
underforstått , som strekker seg utover beskrivelsen på etiketten på produktet. IQ Products BV
er ikke ansvarlig for skade på eiendom, personskade eller økonomisk tap som følge av
produktet.
Explanation of used symbols [26]
I

Consult instructions for use

[REF]

Catalogue number

s

Sufficient for

[IVD]

In Vitro Diagnostic medical device

!

Caution, consult accompanying document

K

Keep away from (sun)light

D

Biological risks

t

Temperature limitation (°C)

[RUO]

For Research Use Only

[LOT]

Batch code

e

Use by yyyy-mm-dd

M

Manufacturer

[EC_|REP]

Authorized Representative in the European Community

M Kundeservice
IQ Products BV
www.iqproducts.nl
Rozenburglaan 13a
9727 DL Groningen, Nederland
Tlf. +31(0) 50 57 57 000
Faks +31(0) 50 57 57 002
Teknisk:
marketing@iqproducts.nl
Bestillinger: orders@iqproducts.nl
www.iqproducts.nl

©2020 - IQ Products bv. All rights reserved. No parts of these works may be reproduced in
any form without permission in writing.
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