


    
 

B.R.A.H.M.S.  PCT-Q 
Kit İçeriği 
Bu kit yalnızca invitro kullanım içindir. 
25 tanımlama için yeterli miktarda test seti. 

• 25 test set 
• 25 referans kartı 
• 1 kullanıcı kitapçığı 

Her test set koruyucu mühürlenmiş paketlerdedir ve 
içerikleri 

• 1 test 
• 1 atılabilir plastik pipet 
• 1 nem emici 

Başlangıç: 
B.R.A.H.M.S PCT®-Q sepsis ve ciddi bakteri 
enfeksiyonlarının tedavilerinin kontrolunda ve 
tanısında kullanılan PCT (prokalsitonin) değerinin 
yarı-niceliksel belirlenmesi için immünokromotgrafik 
testtir. B.R.A.H.M.S PCT®-Q kalibrasyon setine veya 
apratlara ihtiyacı olmayan sadece 30 dakikalık 
inkübasyonu olan bir sistemdir. 
Test altın kolloidal (işaretleyici) ile kaplı monoklonal 
fare anti-katalsin antikoru ve polklonal koyun anti-
kalsitonin antikorunu(katı faz) kullanır. 
Test stripine hasta örneğini serum veya plazma) 
eklenmesinden sonra işaretleyici(tracer) örnekteki 
PCT’ye bağlanır ve işareli antijen-antikor kompleksini 
oluşturur. Bu kompleks test sistem boyunca kapiller 
sayesinde hareket eder ve test bantlarının olduğu 
bölgeyi geçer. Burada, işaretli antijen-antikor  
kompleksi sabitlenmiş anti-kasitonin antikoruna 
bağlanır ve sandiviç form oluştururlar. 
≥0.5ng/ml değerinden yüksek PCT 
konsantrasyonlarında bu sandviç kompleksi kırmızı 
bir band oluşturur. Bantdaki rengin yoğunluğu 
örnekteki PCT konsantrasyonu ile direkt orantılıdır, 
aşağıdaki referans aralıkları ile ilişkilidir. 
 
<0.5 ng/ml  ≥0.5 ng/ml    ≥2 ng/ml  ≥10 ng/ml 
 
Bağlanmamış tracer(işaretleyici) kontrol bant 
bölgesinde sabitlenerek kırmızı bant oluşturur ve 
diffuse eder. 
Sistemin kalite kontrolu bu bant sayesinde yapılır. 
LUMItest®PCT 0.1-500ng/ml arasındaki 
konsantrasyonlarda niceliksel tanımlama yeteneğine 
sahiptir. 
 
ÖNEMLİ NOTLAR: 
Hasta serumu ve plazması  potensiyel bulaşıcı olarak 
düşünülmeli, test çalışırken ön uyarı ölçümleri ve 
laboratuar teknikleri kesinlikle uygulanmalıdır.  
Müşteri hizmetleri bölümümüz BRAHMS 
Aktiengesellschaft Tel: +49(0)3302883300;-RADMED 
A.Ş.-Tel: 312-4792212 istenildiği takdirde EU 
Güvenlik Bilgi Belgelerini (EU Anakart 91/155/EEC ile 
uyumlu olarak) gönderecektir.  Test ile birilikte 
ayraçlarda atık orijinli olup yerli otoritelerin uygun 
gördüğü spesifikasyonlarla uyumlu olarak atılmalıdır. 
 
SAKLAMA KOŞULLARI 
B.R.A.H.M.S. PCT® -Q açılmamış paketlerde 2-30 
oC’de saklanmalıdır. Son kullanma tarihi her testin 
paketinnin arka yüzünde belirtilmiştir.  
 
REFERANS ARALIKLARI: 
Şu ana kadar elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki 
PCT tablosu geçerlidir. 
    
HASTALAR PCT [ng/ml] 
Normal insan <  0.5 
Kronik inflamatuar durumları ve 
otoimmüne hastalıklar 

< 0.5 

Viral enfeksiyonlar < 0.5 
Haififten ortaya lokalize bakteriyel 
enfeksiyonlar 

< 0.5 

SIRS, çeşitli travmalar, yanıklar 0.5-2.0 
Şiddetli bakteriyel enfeksiyonlar, 
sepsis, çeşitli organ yetmezliği 

>2.0 
sıklıkla 10-100 

 
Her laboratuarın, temsilcisi hasta kollektifi kullanarak 
kendi referans bilgisini düzenlemesi ve kontrol etmesi 
önerilir. Bu nedenle yukarıdaki tabloda yer alan 
bilgiler yalnızca yönlendirme amaçlıdır. 
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ÇALIŞMA KARAKTERİSTİKLERİ : 
 Yarı niceliksel test olan B.R.A.H.M.S. PCT® -Q, 
LUMItest®PCT ile birimsel konsantrasyon aralıkları 
bakımından çok yakın ilişkilidir. Okumalardaki birim 
farklılıkları  B.R.A.H.M.S. PCT® -Q, LUMItest®PCT 
arasında fark oluşmasına neden olabilir., kismi olarak 
PCT konsantrasyonlarının bant olarak sembolize  
edilmesinden. 
 
“Yüksek Doz Kancası”(High Dose Efect: 
Yüksek PCT konsantrasyonlarında 400ng/ml ‘ye 
kadar konsantrasyon aralıklarına göre doğruluk 
üzerinde bir etki görülmemiştir. 
 
Etkileşim: 
>5g/dl konsantrasyonundaki Hemoglobin değerleri 
okumanın netliğini etkiler ve böylece test sonuçlarını 
etkiler. B.R.A.H.M.S. PCT® -Q ile yüksek hemolize 
olmuş örnekler çalışılmamalıdır. 
Lipitler veya billirübin ölçülmüş sonuçlarda etkisi 
yoktur.  
 
Örneklerin Toplanması: 
Serum veya plazma örnekleri alındıktan 4 saat içinde 
çalışılmayacaksa mutlaka dondurulmalıdırlar  ve        
-20oC’de saklanmalıdır. 
 
TEST PROSEDÜRÜ 
Her yeni bir tanımlama için yeni bir test kullanın  
Çalışmadan önce tüm içeriği oda sıcaklığına getirin. 

1. Uygulama: 
Örneklerin ölçülmesi anına kadar 
paketlerli açmayın. 
B.R.A.H.M.S. PCT® -Q daki yuvarlak 
boşluğa damlatıcı pipet kullanarak 6 
damla damlat. 
Pipeti hava kabarcığı olmadan en az 
ölçüm seviyesine kadar doldurun ve 
damlatma esnasında hafifçe sıkın. Kalan 
serum/ plazmayı atın. 
Alternatif olarak mikropipet (200µL) 
kullanılabilir. 200µl serum/plazmayı bu 
yuvarlak boşluğa pipetleyin. 
Oda sıcaklığında 30 dakika inkübe et 
İnkübasyon başlangıç zamanını referans 
kartına yaz. 
 

2. Ölçüm ve değerlendirme 
30 dakika ( maks. 45 dakika) sonra 
örneklerin  PCT konsantrasyon aralıkları 
tanımlanır. 
İlk önce, kontrol bandının temizliğine 
bakılarak testin uygunluğu kontrol edilir. 
(Bak alttaki resim) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Bant yok veya sadece test batı 

görülüyor: bant gözükmeyen testler 
uygun değildir, ve geçerli 
sayılmayabilir. 

B. Sadece kontrol bandı görülüyor: 
sadece kontrol bandı gözüküyorsa 
test negatif olarak uygundur. PCT 
konsantrasyonu <0.5ng/ml den 
azdır. 

C. Kontrol ve test bandı gözüküyor: 
kontrol ve test bandının gözüktüğü 
testler pozitif olarak uygundur. 

 
PCT konsantrasyon aralığı referans karttaki 
renk blokları ile test bandının renk 
yoğunluğunun karşılaştırılması ile yapılır. ( bak 
alttaki resim) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dökümasyon ve arşivleme 

Test sonuçlarının dökümünü almak  için  
konsantrasyon aralığı – test bandının renk 
yoğunluğuna bağlıdır- referans kart 
üzerinde  işaretlenmelidir. Batch number   
( üretim nosu) referans kart üzerine 
yazılmalıdır. 
 
Test sonuçlarının arşivlenmesi  için 
referans kartın arkasındaki kağıdı çıkartıp 
hasta dosyasına yapıştırlabilir. 

Kismi Notlar: 
1. B.R.A.H.M.S. PCT® -Q, LUMItest®PCT ile 

karşılaştırıldığında, 90-92% tanı 
duyarlılığına ve %92-98 tanı özelliğine 
sahiptir. Pozitif sonuçlarda klinik görüş 
gerektiren tanımlanmış 
konsantrasyonlardır veya günlük olarak 
PCT konsantrasyonun izlenmesi 
gerektiren konsantrasyonlardır. Bizim 
tavsiyemiz bu örnekleri LUMItest®PCT ile 
ölçümlerinin tekrarlanmasıdır. 

2. Renk değişimlerinin –kırmızıdan-mora 
dönüşüm- birkaç saat içinde 
gerçekleştiğinden B.R.A.H.M.S. PCT® -
Qnun bir önceki günkü sonuçları ile 
yenisinin karşılaştırılması  yasaktır.Ayrıca, 
test sonuçları 30 dakikadan sonra birkaç 
saat içinde renklerin hafifçe 
değişeceğinden yanlıştır. Sonuçlar 30 
dakikadan sonra okunması uygundur. 

 
Daha detaylı bilgi istenildiği takdirde müşteri 
hizmetleri bölümlerinden alınabilir. BRAHMS 
Aktiengesellschaft -RADMED A.Ş. 
 
Üreticinin talimatlarını dikkatlice takip edin. 
Reaktiflerin yanlış yönetimi sonucu test sonuçları 
yanlış yönlendirebilir. B.R.A.H.M.S Aktiengesellschaft 
ve Türkiye Distribütörü RADMED A.Ş. yanlış 
depolama, kullanım veya yönetimden doğan hatalı 
sonuçlardan sorumlu değildir. 
 
 Testin uygunluğu kontrol edilmelidir. 
 
İnternet  :
 http://www.brahms.de 
 http://www.procalcitonin.de 
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