
 

 CK-MBکنترل 

 نگهداری و پایداری:

تا تاریخ انقضاء ذکر شده بر روی برچسب قابل استفاده می باشد. پس ازآماده و محافظت از نور در صورت باز نشدن درب ویال 
 پایدار می باشد. C   8-2روز در دمای  5سازی 

 آماده سازی

بار تکان  01آرامی  هو ب دیونیزه اضافه کنید سی سی آب مقطر 3با دقت درب یک ویال حاوی پودر لیوفلیزه را باز کرده و 
دقیقه در دمای اتاق صبر کرده و دوباره  21بار تکان دهید و دوباره  01دقیقه در دمای اتاق صبر کرده سپس به آرامی  21دهید.
 نگهداری شود. C   8-2 بار به آرامی تکان دهید. پس از آماده سازی به سرعت ا ز آن استفاده کرده و یا در دمای 01

 ترکیب و احتیاط

شرکت من فقط با کیت این شرکت قابل استفاده می باشد.از محلولی که ظاهری تیره و کدر دارد استفاده نشود.  CK-MB کنترل 
کرده و در  خودداریتماس با پوست و چشم بنابراین از تهیه گشته است  و ایزو آنزیم آن  از سرم انسانی CK-MBکنترل 

بسته به سری ساخت متفاوت بوده و بر روی برچسب  CK-MB کنترلصورت تماس، موضع را با آب شستشو دهید. غلظت 
 ذکر شده است.

 

 CK-MBکنترل 

 نگهداری و پایداری:

تا تاریخ انقضاء ذکر شده بر روی برچسب قابل استفاده می باشد. پس ازآماده و محافظت از نور در صورت باز نشدن درب ویال 
 پایدار می باشد. C   8-2روز در دمای  5سازی 

 آماده سازی

بار تکان  01آرامی  هو ب سی سی آب مقطر دیونیزه اضافه کنید 3با دقت درب یک ویال حاوی پودر لیوفلیزه را باز کرده و 
دقیقه در دمای اتاق صبر کرده و دوباره  21بار تکان دهید و دوباره  01اتاق صبر کرده سپس به آرامی دقیقه در دمای  21دهید.
 نگهداری شود. C   8-2بار به آرامی تکان دهید. پس از آماده سازی به سرعت ا ز آن استفاده کرده و یا در دمای  01

 ترکیب و احتیاط

قابل استفاده می باشد.از محلولی که ظاهری تیره و کدر دارد استفاده نشود. شرکت من فقط با کیت این شرکت  CK-MB کنترل 
از سرم انسانی و ایزو آنزیم آن  تهیه گشته است بنابراین از تماس با پوست و چشم خودداری کرده و در  CK-MBکنترل 

ده و بر روی برچسب بسته به سری ساخت متفاوت بو CK-MBصورت تماس، موضع را با آب شستشو دهید. غلظت کنترل 
 ذکر شده است.

 

  CK-MBکنترل 

 نگهداری و پایداری:

تا تاریخ انقضاء ذکر شده بر روی برچسب قابل استفاده می باشد. پس ازآماده و محافظت از نور در صورت باز نشدن درب ویال 
 پایدار می باشد. C   8-2روز در دمای  5سازی 

 آماده سازی

بار تکان  01آرامی  هو ب سی سی آب مقطر دیونیزه اضافه کنید 3پودر لیوفلیزه را باز کرده و با دقت درب یک ویال حاوی 
دقیقه در دمای اتاق صبر کرده و دوباره  21بار تکان دهید و دوباره  01دقیقه در دمای اتاق صبر کرده سپس به آرامی  21دهید.
 نگهداری شود. C   8-2آن استفاده کرده و یا در دمای  بار به آرامی تکان دهید. پس از آماده سازی به سرعت ا ز 01

 ترکیب و احتیاط

شرکت من فقط با کیت این شرکت قابل استفاده می باشد.از محلولی که ظاهری تیره و کدر دارد استفاده نشود.  CK-MB کنترل 
ست و چشم خودداری کرده و در از سرم انسانی و ایزو آنزیم آن  تهیه گشته است بنابراین از تماس با پو CK-MBکنترل 

بسته به سری ساخت متفاوت بوده و بر روی برچسب  CK-MBصورت تماس، موضع را با آب شستشو دهید. غلظت کنترل 
 ذکر شده است.

 


