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Utilização prevista
Os Thyroxine Calibrators destinam-se ao uso veterinário para a calibração do DRI 
Thyroxine Enzyme Immunoassay.1

Apenas para uso veterinário.

Descrição dos calibradores
Os Thyroxine Calibrators são preparados acrescentando uma quantidade conhecida 
de tiroxina ao soro humano com azida de sódio como conservante. Cada kit de 
calibradores contém os seguintes calibradores:

Concentração Quantidade

0 μg/dL 1 x 2 mL

1 μg/dL 1 x 2 mL

2 μg/dL 1 x 2 mL

4 μg/dL 1 x 2 mL

8 μg/dL 1 x 2 mL

12 μg/dL 1 x 2 mL

 Precauções e advertências
Os Thyroxine Calibrators destinam-se apenas ao uso veterinário. São nocivos se 
forem ingeridos.

 A matéria de origem utilizada na preparação deste produto foi determinada 
como não reativa em relação à presença de HBsAg e anticorpo contra VIH. Como 
nenhum método conhecido pode oferecer total garantia da ausência de HBsAg, VIH 
ou de outros agentes infeciosos, todos os produtos baseados no sangue humano 
devem ser manuseados como se fossem potencialmente infeciosos.2

ADVERTÊNCIA: Os Thryroxine Calibrators contêm ≤ 0,10% de azida de sódio. 
EUH032 - O contacto com ácidos liberta gás muito tóxico.

Os reagentes utilizados neste ensaio contêm azida de sódio que pode reagir com 
canalizações de cobre ou chumbo e formar azidas metálicas potencialmente 
explosivas. Quando eliminar os calibradores, faça sempre descargas com grandes 
quantidades de água para evitar a acumulação de azidas.

Não utilize os calibradores e controlos depois do fim dos prazos de validade. 

Preparação e armazenamento dos calibradores
Os calibradores estão prontos a utilizar. Não é necessária qualquer preparação 
dos calibradores. Os calibradores devem ser armazenados refrigerados a uma 
temperatura entre 2° e 8 °C.

Procedimento do ensaio
Para obter instruções sobre o procedimento, consulte o folheto da embalagem do 
Thyroxine (T4) Enzyme Immunoassay.

Limitações
Os HS T4 Calibrators foram concebidos para a utilização em imunoensaio de enzima 
para detetar apenas a presença de tiroxina no soro ou plasma animais.

Controlo de qualidade
Todos os requisitos de controlo de qualidade deverão ser realizados em conformidade 
com os requisitos de acreditação ou regulamentações locais, estatais e/ou federais.
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