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CALCITONIN  IRMA-HCT 
 

   

 

 

Trousse pour le dosage 
immunoradiométrique de la calcitonine 

humaine (hCT) 
Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the immunoradiometric determination 
of human calcitonin (hCT) 
For In Vitro diagnostic use 

Immunoradiometrischer Test zur direkten 
quantitativen Bestimmung von humanem 

Calcitonin (hCT) 
Zur In Vitro Diagnostik 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : 

Tubes revêtus 2 x 50 Coated tubes 2 x 50 Teströhrchen beschichtet 2 x 50 
Traceur  611 kBq 1 x 11 mL Tracer  611 kBq 1 x 11 mL Tracer  611 kBq 1 x 11 mL 
Calibrateur 0 2 x 3 mL Calibrator 0 2 x 3 mL Kalibrator 0 2 x 3 mL 
Calibrateurs 1 - 5 5 x 1 mL Calibrators 1 - 5 5 x 1 mL Kalibratoren 1 – 5 5 x 1 mL 
Sérum de contrôle 1 x 1 mL Control serum 1 x 1 mL Kontrollserum   1 x 1 mL 
Réactif de lavage 3 x 5 comprimés Wash reagent 3 x 5 tablets Waschreagenz            3 x 5 Tabletten 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1 
Notice d’utilisation 1 Instruction for use 1 Gebrauchsinformation 1 

Attention : Certains réactifs contiennent de 
l’azoture de sodium Warning : Some reagents contain sodium azide Achtung : Einige Reagenzien enthalten 

Natriumazid 

Kit per il dosaggio radioimmunologico della    
calcitonina umana (hCT) 

Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
radioinmunológica de calcitonina humana 

Para uso de diagnóstico In Vitro 

Τυποποιημένη συσκευασία για τον ποσοτικό 
ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό της 

ανθρώπινης καλσιτονίνης (hCT) 
Για διαγνωστική χρήση in vitro 

Contenuto del kit : Contenido del equipo : Περιεχόμενα της τυποποιημένης συσκευασίας 

Provette coattate 2 x 50 Tubos recubiertos 2 x 50 Επικαλυμμένοι σωλήνες 2 x 50 
Tracciante  611 kBq 1 x 11 mL Trazador  611 kBq 1 x 11 mL Ιχνηθέτης  611 kBq 1 x 11 mL 
Calibratore 0 2 x 3 mL Calibrador 0 2 x 3 mL Πρότυπο 0 2 x 3 mL 
Calibratori 1 - 5 5 x 1 mL Calibradores 1 – 5 5 x 1 mL Πρότυπα 1 – 5 5 x 1 mL 
Siero di controllo 1 x 1 mL Suero control 1 x 1 mL Ορός μάρτυς 1 x 1 mL 

Reagente di lavaggio 3 x 5 compresse Reactivo de lavado 3 x 5 
comprimidos Αντιδραστήριο έκπλυσης 3 x 5 δισκία 

Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1 
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Οδηγίες χρήσεως 1 

Attenzione : Alcuni reagenti contengono sodio 
azide 

Precauciones  : Algunos reactivos contienen 
azida sódica 

Προσοχή : Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν 
αζίδιο νατρίου 
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 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote Κωδικός 
παρτίδας Lote Lotnr. Lot nr. Numer partii Gyártási szám номер Šifra serije 

 
Utiliser 

jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro
Consumir antes 

de Ημερομ. λήξης Utilizado por Används senast Udløbsdato Zużyć do  
Felhasználható 

az alábbi 
dátumig :

Срок на 
валидност Upotrebiti do 

 

Consulter la 
notice 

d’utilisation 

Consult 
operating 

instructions 

Das Handbuch zu 
Rate ziehen 

consultare le 
istruzioni per 

l‘USO 

Consultar las 
instrucciones de 

manejo o 
funcionamiento 

Ανατρέξτε στις 
οδηγίες χρήσης

Consulte o 
manual  de 
operações 

Läs 
bruksanvisningen

Se 
brugsvejledningen

Patrz dołączona 
ulotka 

Olvassa el a 
használati 
utasítást 

Консултирайт
е инструкции 
за работа 

Pogledajte 
uputstvo za 

upotrebu 

 

Diagnostic 
In Vitro 

In Vitro 
Diagnostic 

device

In-
VitroDiagnostische 

Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro

Dispositivo de 
diagnóstico In 

Vitro 

∆ιαγνωστική 
συσκευή In 

Vitro 

Dispositivo de 
diagnostico In 

Vitro 
In vitro-diagnos In vitro diagnose Diagnostyka In 

Vitro 
In vitro 

diagnosztika 

За ин витро 
диагностика 
устройство 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

 Fabriqué par Manufactured 
by 

Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 
από την Fabricado por Tillverkad av Fremstillet af Wyprodukowane 

przez Gyártja: 
Произведено 
от Proizveo 

 Référence Catalogue 
number 

Katalog Nr. N. catalogo 
Número de 

catálogo 
Αριθμός 
καταλόγου 

Número do 
catalogo Referens Reference Wzorzec Referenciakészít

mény 

Каталожен 
номер Kataloški broj 

 

Nombre de 
tests 

Number of 
determinations 

Anzahl der 
Bestimmungen 

Numero di 
determinazioni

Número de 
determinaciones

Αριθμός 
προσδιορισμών

Número de 
determinações Antal rör Antal glas Liczba 

probówek 
A kémcsövek 

száma 
Брой 
определяния 

Broj 
određivanja 

 
Traceur Tracer Tracer Tracciante Trazador Ιχνηθέτης Tracer Tracer Tracer kreślarz Tracer Индикатор Radioaktivni 

indikator 

 
Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Calibrador Kalibrator Kalibrator Kalibrator Kalibrátor Калибратор Kalibrator 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Μάρτυρας Controle Kontroll Kontrol Kontrola Kontroll Контрол Kontrola 

 
WASH 

 
Réactif de 

lavage Wash reagent Waschreagenz Reagent di 
lavaggio 

Reactivo de 
lavado 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΚΠΛΥΣΗΣ 

Reagente de 
lavagem Tvttreagens ¨Vaskereagens Odczynnik 

pluczacy Mosó reagens 
реагент за 
промиване 

Reagens za 
pranje 
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MISE A JOUR / UPDATING 

 
 

 
 

 
 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 
Nouveau logo 
 
 
Changes from the previous version:  
New logo 

 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
Neues logo 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Nuovo logo 
 
 
Los cambios desde la versión anterior:  
Nuevo logo 
 
 
Οι αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση: 
Νέο λογότυπο 
 
 
Alterações em relação à versão anterior: 
Novo logótipo 
 
 
Ändringar från den föregående versionen: 
Ny logotyp 
 
 
Ændringer fra den tidligere version: 
Nyt logo 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji: 
Nowe logo 
 
 
Változások az előző verzióhoz képest: 
új logó 
 
 
Промени от предишната версия:  
Ново лого 
 
 
Promene od prethodne verzije:  
Novi logo 
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1. NAMN OCH ÄNDAMÅL 
IRMA-hCT är en immunradiometrisk analys för kvantitativ bestämning av hCT antigen i humant serum. 
Setet är avsett för yrkesmässigt bruk. 
 
2. INLEDNING 
Kalcitonin är ett hormon som bildas av de parafollikulära cellerna i sköldkörteln (C-celler) vilka bör betraktas som ett helt differentierat 
och från själva sköldkörteln åtskilt organ. Andra mindre omfattande avsöndringsställen har också rapporterats. Det rör sig om en 
polypeptid med 32 aminsyror vars sekvens varierar mellan olika arter. Endast aminsyrorna 1, 3 t.o.m. 7, 9, 28 samt 32 är 
gemensamma. Disulfidbryggorna vid N- respektive C-ändarna är väsentliga för den biologiska aktiviteten. Molekylvikten är 3 500 
Dalton. Kalcitonin är en fysiologisk hämmare av parathormonet. Dess verkan på njure och benvävnad består i att mängden calcium i 
serum reduceras till en nivå som i sin tur hämmar hormonavsöndringen. Kalcitoninets fysiologiska stimulans är därför hyperkalcemi 
medan dess icke-fysiologiska stimulerande medel omfattar glukagon, -adrenerg agonisterna, alkohol och gastrin. 
Det råder alltjämt skilda åsikter om kalcitoninets exakta roll, eftersom hyperkalcitoninemi inte för med sig några störningar för 
kalciumfostatets omsättning. Med hjälp av känsliga immunradiometriska analyser har man kunnat studera hur kalcitoninet cirkulerar i 
molekylär form. Det förekommer former med hög molekylvikt som motsvarar polymeriserat CT, former med intermediär molekylvikt 
som troligen motsvarar prekursorer och former med lägre vikt än monomeren som motsvarar proteolysfragmenten. 
Av dessa skäl har de olika publicerade studierna visat att immunreaktivitetsprofilen varierar mellan olika individer, olika sjukdomar 
och olika antisera. 
Kalcitonin utgör en preferensmarkör vid medullär sköldkörtelcancer, vilken formellt kan diagnosticeras genom en ökning av det 
basala kalcitoninet. Ett pentagastrintest utförs rutinmässigt vid tidig cancerdiagnos hos familjer som befinner sig i riskzonen eller vid 
återfall hos tidigare opererade patienter. Andra cancerformer kan även utgöra ektopiska platser för utsöndring av kalcitonin, däribland 
bronkial och tarmcarcinoider, olika former av lungcancer och tumörer i APUD-systemet. I dessa fall bör kalcitonin betraktas som en 
möjlig tumörmarkör som närmare behöver definieras. 
Utarbetandet av en immunradiometrisk analys med två olika monoklonala antikroppar som igenkänner amidområdet 17-32 respektive 
området 11-23 gör det möjligt att analysera kalcitoninet ur den ursprungliga monomeren genom att avskilja detta från de former som 
ingår i en prekursorsekvens samt från fragmenten med ytterst hög precision. 
 
3. PRINCIP 
IRMA-hCT bygger på den s.k. "sandwichmetoden" i fast fas. Två monoklonala antikroppar framställs mot två antigena från varandra 
på hCT-molekylen avlägsna ställen. Den första adsorberas på den fasta fasen (belagt rör), medan den andra som är radioaktivt märkt 
med jod 125 används som spårämne. 
hCT-molekylerna som är närvarande i Kalibratorer eller i proven som ska testas kläms liksom i en "sandwich" mellan de båda 
antikropparna. Efter bildandet av komplexet adsorberad antikropp/antigen/märkt antikropp, avlägsnas överskottet spårämne i ett 
enkelt tvätt steg. 
Den till röret bundna radioaktiviteten står i proportion till provets ursprungliga hCT-koncentration. 
 
4. REAGENS 
Varje sats innehåller en tillräcklig mängd reagens för 100 rör. Utgångsdatumet finns angivet på den yttre etiketten. 
 

REAGENS SYMBOLER MÄNGD FÖRVARING 

BELAGDA RÖR : klara att användas. 
Anti-hCT monoklonal antikropp belagd på botten av 
röret. 

 
CT 

2 brickor 
om 50 rör 

2-8°C tills utgångsdatumet. Rör som tagits 
ut ur sina brickor måste förvaras i den i 
satsen medföljande plastpåsen. 

ANTI-hCT 125I : frystorkat 
125I anti-hCT monoklonal antikropp, buffert, bovint 
albumin, natriumazid, immunoglobuliner från icke-
immuniserade möss, råttserum.  611 kBq ( 17 
µCi).Rekonstitueras med 11 mL destillerat vatten. 

 
 

TRACER 
1 x 1 flaska 

à 11 mL 

 
2-8°C tills utgångsdatumet. 
Efter rekonstitution, 2-8°C tills 
utgångsdatumet. 

KALIBRATOR 0 : frystorkat 
Förbehandlat humant serum. Rekonstitueras med 3 
mL destillerat vatten. 

 
CAL 

    2 x 1 flaskor 
à 3 mL 

2-8°C tills utgångsdatumet. 
Efter rekonstitution, -20°C tills 
utgångsdatumet. 

KALIBRATORER : frystorkat 
Förbehandlat humant serum, humant kalcitonin. 
8 - 30 – 100 – 700 - 1500 pg/mL (*). Rekonstitueras  
med 1 mL destillerat vatten. 

 
CAL 

1 x 5 flaskor  
à 1 mL 

 

2-8°C tills utgångsdatumet. 
Efter rekonstitution, - 20°C tills 
utgångsdatumet. 

KONTROLL: frystorkat 
Förbehandlat humant serum, humant kalcitonin. 
Förväntat värde: 11 pg/mL (**). 
Rekonstitueras med 1 mL destillerat vatten. 

 
CONTROL 

1 x 1 flaska  
à 1 mL 

 

2-8°C tills utgångsdatumet. 
Efter rekonstitution, - 20°C tills 
utgångsdatumet. 

TVÄTTREAGENS : tabletter. 
1 tablett spädes ut  i 100 mL destillerat vatten. 
Skakas försiktigt. 

 
BUF-WASH 

3 x 
5 tabletter i 

blisterförpackning

2-8°C tills utgångsdatumet. 
Används efter rekonstitution. 

PLASTPÅSE  1  

 

(*) Värdena som visas ovan är endast riktvärden: de verkliga värdena för varje kalibrator eller kontroll framgår av motsvarande 
etikett. 1 µUI 2nd IS 89/620 = 3,6 pg CIS.  

(**) Acceptansområdets verkliga värden är angivna på flaskans etikett. 
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5. FÖRSIKTIGHET VID BRUK 
5.1. Säkerhetsåtgärder 
De råmaterial av humant ursprung som ingår i reagensförpackningen har testats med licenserade reagens och funnits vara negativa 
för anti-HIV 1, anti-HIV 2, anti-HCV antikroppar samt HBs antigen. Eftersom det trots allt inte helt kan uteslutas att sådana produkter 
kan överföra hepatit, HIV virus, eller någon annan virusinfektion, bör alla råmaterial av humant ursprung, inklusive proven, betraktas 
som möjligtvis smittsamma. Ingen munpipettering får förekomma. Rökning och förtäring av mat eller dryck får inte förekomma i 
områden där prov eller reagens hanteras. Handskar för engångsbruk ska användas i samband med hantering av reagens eller prov, 
och händerna ska tvättas noggrant efter hanteringen.  
Undvik stänk. 
Dekontaminera och kassera proven samt alla eventuellt kontaminerade material som om de innehöll smittämnen. Den 
rekommenderade metoden är i detta sammanhang autoklavering under en timme vid 121,5°C. Natriumazid kan reagera med bly- 
eller kopparrörledningar för att bilda mycket explosiva metallazider. I samband med kasseringen bör avloppen följaktligen spolas 
rikligt för att utesluta att sådana ämnen ansamLas. 
 
5.2. Grundläggande strålskyddsföreskrifter 
Detta radioaktiva ämne får endast mottas, förvärvas, förvaras eller användas av därtill bemyndigade personer, samt av laboratorier 
som omfattas av sådant bemyndigande. Lösningen får inte under några omständigheter administreras till människor eller djur. 
Förvärv, förvar, användning eller utbyte av radioaktiva ämnen är föremål för gällande lagar i användarens land. 
Tillämpningen av de grundläggande strålskyddsföreskrifterna vid hantering av radioaktiva ämnen sörjer för att lämplig säkerhetsnivå 
upprätthålls. 
En översikt av föreskrifterna ges nedan : 
Radioaktiva ämnen måste förvaras i ursprungsbehållarna på ett lämpligt område. 
Ett register över mottagningen och förvaringen av radioaktiva ämnen ska föras à jour. Hanteringen av radioaktiva ämnen bör äga rum 
på ett ändamålsenligt utrustat område med begränsat tillträde (kontrollerat område). Rökning, förtäring av mat eller dryck, samt 
anbringande av kosmetika får ej förekomma i ett kontrollerat område. Munpipettering av radioaktiva lösningar får ej förekomma. 
Undvik direkt kontakt med alla radioaktiva ämnen genom att använda laboratorierockar och skyddshandskar. Kontaminerad 
laboratorieutrustning och glassvaror ska kasseras omedelbart efter kontamineringen för att undvika korskontamination mellan olika 
isotoper. All kontamination eller förlust av radioaktivt ämne ska tas itu med enligt de etablerade procedurerna. 
All hantering av radioaktivt avfall måste utföras enligt gällande bestämmelser. 
 
5.3. Försiktighet vid hanteringen 
Använd inte reagens komponenter efter deras utgångsdatum. Blanda inte ihop reagens med olika satsnummer. 
Undvik all mikrobakteriell kontamination av reagens eller av vattnet. Följ noga inkubationstiden samt tvätt instruktionerna som anges. 
 
6. PROVTAGNING OCH BEREDNING 
Analysen utförs på förbehandlat serum; serumet ska uppvärmas till 56°C i 30 minuter. Om analysen inte utförs så snart serumet blir 
tillgängligt ska hela provet värmebehandlas, fördelas i alikvoter och djupfrysas (-20°C). 
Utspädning 
Om man misstänker höga hCT-nivåer ska spädning utföras med hjälp av satsens 0-standard. Det är rekommenderat att utföra 
spädningen med hjälp av engångsplaströr. 
 
7. ANALYSBESKRIVNING 
7.1. Erforderlig utrustning 
Precisionsmikropipetter eller liknande med engångsändstycken, med dispenseringskapaciteter på 100 l, 200 l, 1 mL respektive 
3 mL. Kalibreringen ska kontrolleras med jämna mellanrum. Destillerat vatten. Engångsplaströr. Blandare av Vortex-typ. Vattenbad 
(56°C ± 1°C). För att undvika kondens, täck inte över vattenbadet. Gammascintillationsräknare kalibrerad för mätning av 125 jod.  
 
7.2.  Protokoll 
Samtliga reagens ska bringas till rumstemperatur (18-25°C) minst 30 minuter innan de tas i bruk. Dispensering av reagens i rören ska 
också utföras vid rumstemperatur.  

Observera : De erhållna resultatens kvalitet är beroende av att instruktionerna följs. Klibratorer och kontrollserum måste utan 
förbehåll användas inom en timme efter rekonstitutionen eller omedelbart frysas ner för vidare bruk. 

Följande rörgrupper fordras för analysen : kalibratorgrupp ”0” för fastställande av icke-specifik bindning, kalibratorgrupper för att 
fastställa kalibratorkurvan, kontrollgrupp för kontrollen, Sx-grupper för proverna som ska analyseras. Det rekommenderas att 
analysen utförs dubbelt för kalibratorer, kontroll och prover. Kontrollera att vattenbadstemperaturen är 56 °C ± 1 °C. Inkubera proven 
vid 56°C i 30 minuter. 
Ta hänsyn till ordningsföljden i vilken reagens ska tillsättas : 

Dispensera 200 µL kalibratorer, kontroll eller prov i motsvarande belagda rörgrupper. 
Tillsätt 100 µL monoklonatl anti-hCT spårämne i samtliga rör. 
Blanda försiktigt varje rör med hjälp av en blandare av Vortex-typ. 
Inkubera i 20-24 timmar vid rumstemperatur (18-25°C).  

Tvätta  de belagda rören enligt följande : 
Aspirera rörens innehåll så fullständigt som möjligt.  
Tillsätt 2,0 mL sköljlösning i varje rör. 
Töm rörens innehåll genom aspirering. 

Upprepa momentet två gånger. 
Utför sedan en slutlig aspirering, som ska vara så fullständig som möjligt för att undvika all restprodukt. 
För att erhålla tillförlitliga och reproducerbara resultat måste de olika sköljstegen utföras på rätt sätt. Tvättalösningens tillsättning 
måste utföras med tillräcklig kraft att det uppstår turbulens i rören. 
Mät den återstående radioaktiviteten som är bunden till röret med hjälp av en gammascintillationsräknare. 
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8. KVALITETSKONTROLL 
Enligt god laboratoriepraxis fordras det att kontrollprov förekommer i varje analysserie, på så sätt kan resultatens kvalitet kontrolleras. 
Alla prov ska behandlas på samma sätt, och det rekommenderas att resultaten granskas med hjälp av ändamålsenliga statistiska 
metoder. 
 
9. RESULTAT 
För varje grupp rör, kalkylera medelvärdena. Rita upp standardkurvan genom att plotta standardernas cpm mot deras 
koncentrationer. 
Läs av provens värden direkt från kurvan, med eventuell korrigering med hänsyn till spädningsfaktorn. 
Den matematiska anpassningsmodellens spline rekommenderas för kalibreringskurvan. En annan anpassningsmodell kan ge något 
skilda resultat. 
 
Typisk standardkurva (ges endast som exempel): dessa uppgifter får inte under några omständigheter ersätta resultaten som 
erhållits i laboratoriet. 

Rör- Grupper Medel-
värde cpm 

Koncentration 
pg/mL 

Kalibrator 0 97 0 

Kalibrator 1 427 8,4 

Kalibrator 2 1347 28 

Kalibrator 3 5000 95 

Kalibrator 4 40042 660 

Kalibrator 5  91672 1530 

Kontroll 636 12,7 

10. METODENS BEGRÄNSNINGAR 
Prov som uppvisar grumLighet, hemolys, hyperlipemi eller innehåller fibrin kan ge vilseledande resultat. 
Provens värden får inte extrapoleras utöver den sista standarden. Späd ut de berörda proven och återanalysera. 
 
11. FÖRVÄNTADE VÄRDEN 
Varje laboratorium bör etablera sitt eget referensområde med normala värden. Nedanstående värden ges endast upplysningsvis. 
En studie av 98 förbehandlade sera från sannolikt friska personer av båda kön visade att 81 % av de erhållna värdena var lägre än 5 
pg/mL och 96 % lägre än 10 pg/mL. 
 
12. FÖR ANALYSEN SPECIFIKA KARAKTERISTIKA 
12.1. Mätosäkerhet 
Den har uppskattats med hjälp av prov med olika koncentrationer. Dessa testades antingen 30 gånger i samma serie eller med 
duplicering i 12 olika serier. 

 

Prov Medelvärde 
pg/mL 

Inom körning C.V.%  Prov Medelvärde pg/mL Mellan körningar CV % 

1 10,9 6,7 4 21,1 5,2 

2 41,8 1,9 5 66,3 4,8 
3 527 1,2 6 524 4,3 

 
 
12.2.  Utvinningstest 
Kända mängder hCT tillsattes till humana sera. Procenttalet för utvinning av hCT i proven varierade mellan 80 och 105 %. 
 
 
12.3. Spädningstest 
Prov med hög koncentration späddes ut. Procenttalen för den erhållna utvinningen varierade mellan 83 % och 115 %. 
 
 
12.4. Specificitet 
Denna analys uppvisar ingen korsreaktion med prokalcitonin. 
 
 
12.5. Analytisk känslighet 
Den analytiska känsligheten definieras som den minsta påvisbara koncentrationen som skiljer sig från noll med en sannolikhet av 95 
%. Den har erhållets till 1,5 pg/mL. 
 
 
12.6. Kvantifieringsgräns 
10 serumprover med låga halter uppmättes i 10 separata tester. Kvantifieringsgränsen eller funktionell känslighet motsvarande det 
lägsta värdet mäts med en noggrannhet på 20% var 4 pg/mL. 
 
 
 

6



IRMA-HCT 
Cisbio Bioassays - Juni 2017 - Modell 20 

 

SWE 

 
12.7. Hindrande substanser 
Inga störningar bilirubin, hemoglobin och triglycerider, mätt upp till respektive koncentrationer som är lika med 250 mg/L, har 10 g/L 
och 20 g/L observerats. 
Testsaten IRMA-hCT är producerad att inte bli påverkad av heterofila antikroppar.  Men detta är inget garanti att påverkan är alltid noll. 
 
 

ANALYSENS FLÖDESDIAGRAM 

 
Rör 

 

kalibratorer 
µL 

Prov 
µL 

Anti-hCT 125I 
µL 

 
Blanda försiktigt 

 

Kalibratorer 200 - 100 Inkubera  
20-24 timmar  

 
Räkna 

Kontroll - 200 100 vid 18-25°C 
Aspirera 

 

Sx - 200 100 Tvätta 3 gånger  
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