
KOMPLEKTĀ IETILPSTOŠIE PRODUKTI 
 
REF 1100296 NycoCard® U-Albumin        24 testi 
REF 1114358 NycoCard® U-Albumin Control       2 x 1 x 1 mL 
REF 1047778 NycoCard® READER II       1 instruments 
REF 1036889 Mini-Pet 50 µL         1 vienība 
REF 1040711 Pipette tips, 5 – 100 µL        2 x 500 vienības 
REF 1113059 Mini-Pet stand          1 vienība 
REF 1113060 Testa stobriĦu statīvs (6 stobriĦiem)      1 vienība 



 NycoCard U-ALBUMIN 
 
PRODUKTA APRAKSTS 
 
Mērėizmantošana 
NycoCard® U-Albumin ir tests ātrai zemu albumīna koncentrāciju 
izmērīšanai pacienta urīnā in vitro apstākĜos.  
 
Testa metode 
NycoCard® U-Albumin ir nepārtraukta saspiesta formāta imūnometriska 
analīze. Testa ierīce sastāv no membrānas, kas klāta ar imobilizētām 
albumīnspecifiskām monoklonālām antivielām. Kad uz testa ierīces tiek 
uznests atšėaidīts paraugs, tas izplūst caur membrānu un imobilizētās 
antivielas uz membrānas uztver albumīna molekulas. Albumīna 
molekulas uz membrānas piesaistīs pievienoto zelta antivielu konjugātu. 
Nepiesaistītais konjugāts tiek noskalots ar mazgāšanas šėīdumu. 
Papīra slānis membrānas apakšdaĜā absorbē lieko šėidrumu. 
Piesaistītās zelta daĜiĦas dod purpursarkanu membrānas krāsojumu, 
kura intensitāte ir proporcionāla albumīna koncentrācijai paraugā. Šī 
krāsojuma intensitāte tiek kvantitatīvi nomērīta ar krāsu densimetru 
NycoCard® READER II.    
 
Komplekta saturs, 24 testa komplekti  
Testa ierīce TD 1 x 24 vienības  
Plastikas ierīce, kura satur ar monoklonālām anti albumīna antivielām 
klātu membrānu. 
Atšėaidīšanas šėidrums R1 1 x 24 x 1.0 mL 
Fosfāta buferis (pH 5.6), organisks šėīdinātājs (<10%) un neliels 
daudzums dzelteno pigmentu.  
Konjugāts R2 1 x 2.0 mL 
Borāta buferēts šėīdums, kurš satur ar ultra mazām zelta daĜiĦām 
iekrāsotas monoklonālas anti albumīna antivielas.  
Mazgāšanas šėīdums R3 1 x 2.0 mL 
Fosfāta buferēts NaCl šėīdums (pH 7.4). 
 
Nepieciešamie materiāli, kuri netiek piegādāti komplektā 

• Pipete (50 µL) un pipetes uzgaĜi parauga atšėaidīšanai un 
atšėaidītā parauga, R2 un R3  uzlikšanai. 

•  NycoCard® READER II testa rezultāta mērīšanai.  
 
Brīdinājumi un profilakse 
IVD  Tikai in vitro diagnostiskai lietošanai.  
R1, R2 un R3 satur nātrija azīdu (0.05%), kas ir toksiska viela. 
Organiskais šėindinātājs var kairināt ādu, rīkli un acis.  



 
Analītiskais specifiskums  
Testā tiek lietotas cilvēka albumīnam specifiskas monoklonālas 
antivielas. Citi urīna formelementi, kas savstarpēji reaăē ar albumīnu, 
NycoCard® U-Albumin testa sistēmā nav konstatēti. 
 
Standartizācija 
NycoCard® U-Albumin ir kalibrēts ar iekšzemes urīna standartiem, kuri 
ir pārbaudīti uz CRM 470 (IFCC/BCR/CAP references līdzeklis).  
 
Mērījumu amplitūda 
Albumīna mērījumu amplitūda: 5-200 mg/L. 
Mērījumu intervāls: 1 mg/L.  
 
Precīzums 
Kontrolētā testēšanā laboratorijas apstākĜos parasti tiek iegūts 5-8% 
precīzums novirzes koeficienta izteiksmē (NK).  
 
Testa ierobežojumi 
Nav novērotu glikozes (50  mmol/L), kreatīna (60 mmol/L), nitrīta (10 
mmol/L), NaCl (500 mmol/L), acetona (2.4 g/L), IgA (0.5 g/L), 
hemoglobīna (0.05 g/L), mioglobīna (0.5 g/L), β2-mikroglobulīna (250 
mg/L), bilirubīna (50 mg/L), urīnvielas (200 g/L) vai pH interference.  
 
PilnasiĦu HAS paraugā dos kĜūdaini augstus rezultātus pie >0.5 mg/L 
hemoglobīna koncentrācijām urīna paraugā.  
 
STABILITĀTE UN UZGLABĀŠANA 
 
Neatvērti komplekti  
Oriăinālais komplekts jāuzglabā 2-80C temperatūrā. NepakĜaut 
komplekta sastāvdaĜas temperatūras iedarbībai, kura pārsniedz 250C! 
Nesasaldēt! 
 
Atvērti komplekti 
Atšėaidīšanas šėidrumu R1 uzglabāt atdzesētu vai istabas 
temperatūrā (2-250C).  Pirms lietošanas atšėaidīšanas šėidrumam jāĜauj 
sasniegt istabas temperatūru. 
Testa ierīce TD jāuzglabā atdzesēta (2-80C). To var lietot tūlīt pēc 
izĦemšanas no ledusskapja, negaidot, kamēr tā sasniegs istabas 
temperatūru. Darba dienas laikā istabas temperatūrā turētas testa 
ierīces ir stabilas 8 nedēĜas. Aizsargfolija jānoĦem tieši pirms 
lietošanas.  
Konjugāts R2 jāuzglabā atdzesēts (2-80C). To var lietot tūlīt pēc 
izĦemšanas no ledusskapja, negaidot, kamēr tas sasniegs istabas 
temperatūru. Istabas temperatūrā glabāts konjugāts ir stabils 8 nedēĜas. 



Mazgāšanas šėīdumu R3  var glabāt atdzesētu (2-250C). To var lietot 
tūlīt pēc izĦemšanas no ledusskapja, negaidot, kamēr tas sasniegs 
istabas temperatūru. 
 
Urīna paraugus var glabāt ledusskapī (2-80C) līdz 14 dienām bez 
nozīmīgām albumīna koncentrāciju izmaiĦām. Ar NycoCard® U-
Albumin sistēmu var testēt saldētus urīna paraugus. Saldēti urīna 
paraugi –200C temperatūrā ir stabili 12 nedēĜas. Tos nedrīkst atkārtoti 
sasaldēt un atkausēt.  
 
Ar R1 atšėaidītus atdzesētus vai istabas temperatūrā (2-250C) turētus 
urīna paraugus pirms testēšanas ar NycoCard® U-Albumin var uzglabāt 
14 dienas.  
 
TESTA PROCEDŪRA 
Noteikumi, kas jāievēro testa laikā 
- Nelietojiet dažādu komplektu sastāvdaĜas!  
- Nepieskarieties ar pipetes uzgalīti testa ierīces membrānai!  
- Pirms katras nākošās uzlikšanas nomainiet pipetes uzgalīti! 
- StobriĦus ar atšėaidīšanas šėidrumu R1 pirms lietošanas paturiet 

istabas temperatūrā (2-250C). 
 
Parauga materiāls 
Cilvēka urīns.   
Pirms atšėaidīšanas nav nepieciešama urīna parauga iepriekšēja 
apstrāde vai kontroltests. Paraugi, kuri uzrāda duĜėainumu, pirms 
testēšanas jācentrifugē vai jāfiltrē. Mikroalbumīnūrijas skrīningošanai 
jālieto izlases urīna paraugs – pirmais rīta urīns 1,2,3. 
 
Iekšējā kvalitātes kontrole 
Iekšējai kvalitātes kontrolei, reaăentu iedarbības un testa pareizības 
apstiprināšanai jālieto kontrolšėīdums  NycoCard® U-Albumin Control. 
Nomērītajiem lielumiem jābūt uz pudelītes etiėetes norādītajās robežās. 
 



 Testa norise  
1. Parauga atšėaidīšana 
Pievienojiet stobriĦam ar atšėaidīšanas šėidrumu R1 50 µL urīna 
parauga vai kontrolšėīduma C. Labi samaisiet.  
Piezīme: Atšėaidīšanas šėidruma R1 temperatūrai lietošanas laikā jābūt 
15-250C (istabas t0)! 
  
2. Parauga uzlikšana 
Uzlieciet 50 µL atšėaidīta urīna vai atšėaidīta kontrolšėīduma uz testa 
ierīces TD. Apmēram 50 sekundes pagaidiet, kamēr paraugs pilnīgi 
iesūksies membrānā.   
Piezīme: Uzmanieties, lai neveidojas gaisa burbulīši! 
 
3. Konjugāta R2 uzlikšana 
Uzlieciet 50 µL konjugāta R2 uz testa ierīcesTD. Apmēram 50 sekundes 
pagaidiet, kamēr konjugāts pilnīgi iesūksies membrānā.   
Piezīme: Uzmanieties, lai neveidojas gaisa burbulīši! 
 
4. Mazgāšanas šėīduma R3 uzlikšana 
Nekavējoties uzlieciet 50 µL mazgāšanas šėīduma R3 uz testa ierīces. 
Apmēram 50 sekundes pagaidiet, kamēr mazgāšanas līdzeklis pilnīgi 
iesūksies membrānā.   
Piezīme: Uzmanieties, lai neveidojas gaisa burbulīši! 
 
5.Rezultātu nolasīšana 
Lietojot NycoCard® READER II, 5 minūšu laikā nolasiet rezultātus. 
Sekojiet NycoCard® READER II rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām! 
 
 
 



REZULTĀTU INTERPRETĒŠANA 
 
Normāli lielumi (<20 mg/L) 
Albumīna ekskrēcija urīnā  ir normāla  5-20 µg/min robežās (līdz 30 
mg/24st.), dodot urīna albumīna koncentrāciju līdz 20 mg/L  normālā 
urīna tilpumā.  
 
Paaugstināti lielumi 
Mikroalbumīnūrija uzrādās, ja albumīna ekskrēcija urīnā ir stabili 
paaugstināta līdz 30-300 mg/24 st., dodot 20-200 mg/L albumīna 
koncentrāciju  normālā urīna tilpumā4.  
Urīna albumīna ekskrēcijas proporcija (UAER) ir dota kā µg/min, lietojot 
urīna paraugu, kura noĦemšanas laiks ir fiksēts: 
 
  Calbumīns x Vurīns___ _____        =  µg/min 
Parauga noĦemšanas laiks min.  
 
 
Calbumīns = albumīna koncentrācija mg/L 
Vurīns = kopējais urīna tilpums mL 
 



TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA 
Problēma Iespējamais cēlonis Labošana 
Testa membrānas krāsa 
nav vienmērīga (balti 
plankumi)  

Parauga uzlikšanas 
laikā izveidojušies gaisa 
burbulīši 

Atkārtojiet parauga 
testēšanu un 
uzmanieties, lai 
neveidojas gaisa 
burbulīši.  

Negaidīti zemi rezultāti Ar pipeti uzlikts 
nepareizs parauga 
daudzums 

Pārbaudiet pipeti un 
pipetes uzgali. 
Atkārtojiet parauga 
testēšanu.  

Atšėaidīšanas šėidruma 
R1 temperatūra pirms 
lietošanas nav bijusi 
sasniegusi 15-250C 
(istabas temperatūru)  

Novietojiet 
atšėaidīšanas šėidrumu 
R1 istabas temperatūrā 
un atkārtojiet parauga 
testēšanu.   

Negaidīti augsti rezultāti Ar pipeti uzlikts 
nepareizs parauga 
daudzums 

Pārbaudiet pipeti un 
pipetes uzgali. 
Atkārtojiet parauga 
testēšanu. 

DuĜėains atšėaidīts 
paraugs var izraisīt 
ievērojami palielinātu 
ieplūdes laiku (laiks 
pirms parauga 
absorbēšanas 
membrānā)  

Centrifugējiet vai filtrējiet 
paraugu. Atkārtojiet 
parauga testēšanu. 

Reaăents ir ticis uzlikts 
uz testa ierīces pirms 
pilnīgas iepriekšējā 
reaăenta uzsūkšanās 
testa membrānā.   

Atkārtojiet parauga 
testēšanu. 
Pārliecinieties, vai pirms 
nākošā reaăenta 
uzlikšanas iepriekšējais 
ir pilnīgi iesūcies testa 
ierīcē.  

 
 


