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IVD 

TruLab HbA1c Level 1 
TruLab HbA1c Nível 1 

 
Soro para controle de exatidão e precisão em testes de determinação quantitativa in vitro da Hemoglobina A1c (HbA1c) em sistemas 
fotométricos. 
Somente para uso diagnóstico in vitro. 
 
Nº de lote, data de fabricação e validade: vide rótulos dos frascos e da embalagem. 
 

Artigo Apresentação 
5 9790 99 10 074 4 x 0.25 mL 

 

DESCRIÇÃO 
O TruLab HbA1c nível 1 é um controle líquido de base humana. A 
concentração da HbA1c no TruLab HbA1c nível 1 é na faixa normal. 

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM 
Os frascos fechados ou abertos do TruLab HbA1c nível 1 devem ser 
armazenados à  2 – 8 °C, protegidos da luz e de aquecimento. 

ESTABILIDADE 
Os frascos abertos ou fechados têm estabilidade máxima de 15 meses de 
validade, se a contaminação e evaporação forem evitadas após os frascos terem 
sido abertos. 
A armazenagem e o manuseio apropriados deste produto devem ser 
observados. 

CUIDADOS E PRECAUÇÕES 
1. Cada doador de sangue individual usado para a produção do TruLab 

HbA1c nível 1 foi não-reativo quando testado por métodos 
aprovados para HBsAg, anti-HIV 1+2 e anti-HCV. Como não há 
possibilidade de excluir definitivamente que produtos derivados de 
sangue humano transmitam agentes infecciosos, é recomendado que 
se manuseie o controle com os mesmos cuidados usados para 
amostras de pacientes. 

2. Por favor, consulte a ficha de segurança e tome as precauções 
necessárias para o uso de calibradores e controles. 

GARANTIA 
Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da utilização do 
produto e as instruções nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A 
confiabilidade dos resultados do ensaio não poderá ser garantida em caso de 
desvio às instruções. 

DESCARTE 
Seguir as disposições da resolução sobre o regulamento técnico para 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras práticas de 
biossegurança equivalentes, revisão em vigor. 

PREPARAÇÃO 
O TruLab HbA1c nível 1 é líquido e está pronto para uso. Os controles devem 
ser tratados da mesma forma que as amostras de pacientes. 

PROCEDIMENTOS  
Por favor, consulte a bula do reagente para instruções de uso. 

VALORES 
Os valores foram determinados usando o One HbA1c  FS DiaSys, calibrado 
com o TruCal HbA1c DiaSys. Os valores podem variar levemente com 
diferentes reagentes. Os valores  do controle de acordo com a DCCT/NGSP em 
% e de acordo com a IFCC em mmol/mol foram derivados dos valores 
percentuais de acordo com a IFCC através de cálculo. [1-4] 
Os valores para esse lote podem ser encontrados na bula em inglês.  
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