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 Len na profesionalne použitie 
 

No. 009 010112 
 
Pelikloon enhanced control  K1152  0344 
 
Kontrolné diagnostikum na určovanie krvných skupín 
 
Všeobecné informácie 
Pelikloon enhanced control je kontrolne reagencium na Pelikloon zosilenu skupinovú diagnostiku krvi  
( monoklonálnu). 
Toto diagnostikum obsahuje ako potenciátor hovädzí sérový albumín. Erytrocyty senzibilizované in vivo 
kompletnými alebo inkompletnými protilátkami by mohli s diagnostikami vykazovať falošne pozitívne reakcie. 
Pelikloon zosilena diagnostika krvných skupín ( monoklonálna) by sa vždy mala testovať paralelne s Pelikloon  
enhanced control, ktorá musí vykazovať negatívnu reakciu prv, než sa pacientovi/darcovi definitívne určí krvná 
skupina. 
 
Upozornenie 
Diagnostikum je určené výhradne na použitie in vitro. Uchováva sa pri 2–8°C. Tečúce alebo inak poškodené 
fľaštičky sa nesmú použiť. Diagnostikum ( neotvorené alebo otvorené) sa nesmie použiť po uplynutí času 
použiteľnosti vyznačeného na etikete fľaštičky. Ako konzervačný prípravok sa používa 0,1% (w/v) azid sódny. 
V diagnostiku nie je možné úplne vylúčiť prítomnosť infekčného agensu. Venujte preto pozornosť pri manipulácii 
s každým obalom a jeho obsahom. Turbidita by mohla byť následkom mikrobiálnej kontaminácie. Aby sa 
rozpoznalo poškodenie diagnostika, odporúča sa ho testovať ako súčasť laboratórneho programu kontroly kvality 
s použitím príslušnych kontrol. Odstránenie odpadu po testovaní sa prevádza podľa postupov daného 
laboratória. 
 
Odber a príprava vzoriek 
Vzorky krvi sa odoberajú asepticky s alebo bez pridania antikoagulancií. Ak je testovanie vzoriek krvi odložené, 
uchovávajú sa pri 2–8°C. 
Príprava vzoriek je popísaná v príslušných testovacích postupoch. 
 
Postup testu 
Postupuje sa podľa príbalového letáku pre Pelikloon zosilené skupinové dianostikum krvi. 
 
Vyhodnotenie 
Ak je kontrolný test s Pelikloon enhanced control negatívny, vykazuje reakcia medzi skupinovým sérom krvi a 
testovanou vzorkou spoľahlivý výsledok. Ak je kontrolný test s Pelikloon enhanced control pozitívny, nesmie sa 
určiť konečný záver, pokiaľ ide o reakciu medzi diagnostikom a testovanou vzorkou. Test by sa mal potom 
vykonať s monoklonálnym (IgM) skupinovým diagnostikom krvi bez potenciátorov. 
 
Obmedzenie 
Falošne pozitívne alebo falošne negatívne výsledky by mohli byť zapríčinené kontamináciou testovaného 
materiálu, alebo odchýlkou od odporúčanej techniky. 
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