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Trousse pour la détermination 
radioimmunologique de la thyrotrophine 

humaine (hTSH) 
Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the radioimmunological  determination 
of  human thyrotropin (hTSH) 

For In Vitro diagnostic use 

Kit zur radioimmunologischen Bestimmung 
von humanem Thyreotropin (hTSH) 

Zur In Vitro diagnostik 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : 

Tubes revêtus 2 x 50 Coated tubes 2 x 50 Teströhrchen beschichtet 2 x 50
Traceur  300 kBq 1 x 11,5 mL Tracer  300 kBq 1 x 11.5 mL Tracer  300 kBq 1 x 11,5 mL 
Calibrateur 0 1 x 1 mL Calibrator 0 1 x 1 mL 0 - Kalibrator 1 x 1 mL
Calibrateurs 1 - 6 6 x 1 mL Calibrators 1 – 6 6 x 1 mL Kalibratoren 1 - 6 6 x 1 mL
Sérum de contrôle 1 x 1 mL Control serum 1 x 1 mL Kontrollserum 1 x 1 mL
Réactif de lavage 1 x 3 comprimés Wash reagent 1 x 3 tablets Waschreagenz 1 x 3 Puffertabletten 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1
Notice d’utilisation 1 Instruction for use 1 Gebrauchsinformation 1
Attention : Certains réactifs contiennent de l’azoture de sodium Warning : Some reagents contain sodium azide Achtung : Einige Reagenzien enthalten Natriumazid 

Kit per il dosaggio radioimmunologico della 
tireotropina umana (hTSH) 

Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
radioinmunológica de tirotropina humana 

(hTSH) 
Para uso diagnóstico In Vitro 

Τυποποιημένη συσκευασία για το 
ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό της 

ανθρώπιινης θυρεοειδοτρόπου ορμόνης 
(hTSH)  

Για διαγνωστική χρήση in vitro 

Contenuto del kit : Contenido del equipo : Περιεχόμενα της τυποποιημένης συσκευασίας 

Provette coattate 2 x 50 Tubos recubiertos 2 x 50 Επικαλυμμένοι σωλήνες 2 x 50
Tracciante  300 kBq 1 x 11,5 mL Trazador  300 kBq 1 x 11,5 mL Ιχνηθέτης  300 kBq 1 x 11,5 mL 
Calibratore 0 1 x 1 mL Calibrador 0 1 x 1 mL Πρότυπο 0 1 x 1 mL
Calibratori 1 – 6 6 x 1 mL Calibradores 1 – 6 6 x 1 mL Πρότυπα 1 – 6 6 x 1 mL
Siero di controllo 1 x 1 mL Suero control 1 x 1 mL Ορός μάρτυς 1 x 1 mL
Reagente di lavaggio 1 x 3 compresse Reactivo de lavado 1 x 3 comprimidos Αντιδραστήριο έκπλυσης 1 x 3 δισκία 
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Οδηγίες χρήσεως 1
Attenzione : Alcuni reagenti contengono sodio azide Precauciones  : Algunos reactivos contienen azida sódica Προσοχή : Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο του νατρίου 
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Modifications par rapport à la version précédente : 
Modification code langue Serbie 
 
 
Changes from the previous version:  
Serbian language code updated  
 
 
Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
Serbischer Sprachcode aktualisiert  
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Aggiornato codice lingua serba  
 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Actualizado el código de idioma serbio  
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Ο κωδικός για τη σερβική γλώσσα ενημερώθηκε 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:  
Zaktualizowano kod języka serbskiego 
 
 
Változások az előző verzióhoz képest:  
A szerb nyelvkód frissítve  
 
 
Изменения по сравнению с предыдущей версией:  
Код сербского языка обновлен  
 
 
Promene od prethodne verzije:  
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∆οκιμασία για τον ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό της ανθρώπινης 
θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (hTSH). 
 
Το κιτ προορίζεται για επαγγελματική χρήση. 
 
Το κιτ περιέχει: 

1 φιαλίδιο ιχνηθέτου 125I-αντίσωμα  αντι-hTSH (μονοκλωνικό, ποντικιού), < 300 kBq, που περιέχει 11,5 mL ρυθμιστικό 
διάλυμα, βόειο αλβουμίνη, μονοκλωνικά αντισώματα ποντικιού, αζίδιο του νατρίου και μία κόκκινη χρωστική. 

2 x 50 σωλήνες επικαλυμμένους με αντίσωμα αντι-hTSH (μονοκλωνικό, ποντικιού). 

7 φιαλίδια προτύπων διαλυμάτων  hTSH, που περιέχουν το καθένα 1 mL ανθρώπινου ορού, βόειο αλβουμίνη και αζίδιο 
του νατρίου, με συγκέντρωση από 0 έως 55 µUI/mL hTSH. * 

1 φιαλίδιο ορού ελέγχου hTSH, που περιέχει 1 mL ανθρώπινου ορού, βόειο αλβουμίνη και αζίδιο του νατρίου με 
συγκέντρωση που αναγράφεται στην ετικέτα. 

1 αντιδραστήριο έκπλυσης,3 δισκία σε συσκευασία μπλίστερ 

1 πλαστικό σακουλάκι 

1 φυλλάδιο οδηγιών χρήσεως 
* Οι τιμές που φαίνονται παραπάνω είναι οι τιμές στόχους. Οι πραγματικές τιμές για κάθε βαθμονομητή και ελέγχου 
φαίνεται αντιδραστήρια ετικέτες. 

 
Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο του νατρίου σαν συντηρητικό. Να αποφεύγεται η κατάποση των αντιδραστηρίων καθώς και 
κάθε επαφή με το δέρμα ή τους βλεννογόνους. Το αζίδιο του νατρίου μπορεί να αντιδράσει με το μόλυβδο ή το χαλκό των 
σωληνώσεων σχηματίζοντας ισχυρά εύφλεκτα αζίδια μετάλλων. Κατά την απομάκρυνση των υπολειμμάτων ξεπλύνετε καλά τις 
σωλήνες της αποχέτευσης. 

1. Εισαγωγή 
Η θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH), ορμόνη του προσθίου λοβού της υπόφυσης, είναι μία γλυκοπρωτεΐνη μοριακού βάρους περίπου 
30.000, που αποτελείται από δύο διαφορετικές υπομονάδες, μία αλυσίδα  και μία αλυσίδα . Μόνο το ολόκληρο άθικτο μόριο (hTSH) 
είναι βιολογικά ενεργό. Οι άλλες γλυκοπρωτεϊνικές ορμόνες, όπως οι hLH, hFSH, hCG, αποτελούνται επίσης από δύο υπομονάδες. Οι 
υπομονάδες  αυτής της ομάδας ορμονών είναι σχεδόν όμοιες, ενώ οι υπομονάδες  είναι ειδικές για κάθε ορμόνη και διαφέρουν 
μεταξύ τους ως προς τη δομή. 
 

2.Κλινικά αποτελέσματα της δοκιμασίας RIA-gnost® hTSH 

2.1. Κλινική σημασία του προσδιορισμού της hTSH 
Ένας ανάδρομος ελεγκτικός μηχανισμός υφίσταται μεταξύ του 
θυρεοειδούς, της υπόφυσης, του υποθάλαμου και των 
θυρεοειδικών ορμονών που κυκλοφορούν στο αίμα, δηλ. της 
τριϊωδοθυρονίνης (Τ3) και της θυροξίνης (Τ4), (Σχ. 1). 
 
Η εκλυτική θυρεοειδική ορμόνη (TRH) σχηματίζεται με 
νευροεκκριτικό μηχανισμό από τον υποθάλαμο. Η TRH 
προωθεί την απελευθέρωση της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης 
(TSH) από την υπόφυση και ομοίως διεγείρει τη σύνθεσή της. 
Από την πλευρά της η TSH προάγει τη σύνθεση και την 
αυξημένη απελευθέρωση της Τ4 και της Τ3. Η απελευθέρωση 
της TSH ρυθμίζεται από το κλάσμα των θυρεοειδικών ορμονών 
που κυκλοφορεί στο αίμα και είναι μεταβολικά ενεργό. Σε 
περίπτωση αυξημένης συγκέντρωσης του ελεύθερου 
κλάσματος αυτών των ορμονών στην περιφέρεια, μειώνονται 
κατά συνέπεια οι τιμές της TSH στον ορό ή, αντίστροφα, οι τιμές 
στον ορό της TSH αυξάνονται όταν η προαναφερθείσα 
συγκέντρωση μειώνεται. 
 
Ο μηχανισμός δράσης που περιγράφηκε αποτελεί την βάση για 
τον έλεγχο της TRH. Σε άτομα των οποίων ο θυρεοειδής 
λειτουργεί φυσιολογικά, η χορήγηση συνθετικής TRH (π.χ. 
Relefact® TRH) προκαλεί έκκριση της TSH από την υπόφυση η 
οποία μπορεί να μετρηθεί με ραδιοανοσολογική μέθοδο. Στον 
υπερθυρεοειδισμό, η σύνθεση της TSH σταματά λόγω του 
ανάδρομου ελεγκτικού μηχανισμού που προαναφέρθηκε, κατά 
συνέπεια δεν μπορεί να απελευθερωθεί η ορμόνη αυτή. 
Αντίθετα, σε περίπτωση υποθυρεοειδισμού, ο ανάδρομος 
έλεγχος προκαλεί κάτω από τη διέγερση της TRH, μία αύξηση 
της τιμής της TSH στην υπόφυση και μία υπερβολική αύξηση 
της τιμής της TSH, τιμή ήδη αυξημένη αρχικά. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Υποθάλαμος

Πρόσθιος λοβός της υπόφυσης

Θυρεοειδής

TRH

TSH

T4 T3

Μεταφορικές πρωτεΐνες

TBG, TBPA

Περιφέρεια 

T4 T3

Σχ.. 1 : Άξονας υποθάλαμου/υπόφυσης/θυροειδούς 
TRH    Εκλυτική θυρεοειδική ορμόνη  
TSH    Θυρεοειδοτρόπος
T4       Θυροξίνη
T3       Τριϊωδοθυρονίνη
TBG    Θυρεοσφαιρίνη
TBPA Θυρεοπροαλβουμίνη 
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2.2 Φυσιολογικές τιμές 
Στα πλαίσια της κλινικής μελέτης του RIA-gnost® hTSH, διαμορφώθηκε το εύρος των φυσιολογικών τιμών στον ορό της hTSH σε 
άντρες και γυναίκες : 

Ευθυρεοειδικοί 0,25 – 4 µUI/mL (n = 1966)
Υπερθυρεοειδικοί < 0,25 µUI/mL (n = 182), στις περισσότερες περιπτώσεις < 0,1 µUI/mL 
Υποθυρεοειδικοί  5 µUI/mL (n = 50) 

Μετά τη διέγερση από την TRH, οι τιμές της TSH φθάνουν στα υγιή άτομα τις 2-30 µUI/mL (n=417). Σε περίπτωση υπερθυρεοειδισμού, 
η τιμή της TSH είναι κατώτερη από  0,5 µUI/mL (n = 59), ενώ στις περιπτώσεις υποθυρεοειδισμού, μπορεί να ξεπεράσει τις 30 µUI/mL 
(n = 8). 
Σε περιπτώσεις σοβαρών και παρατεταμένων συστηματικών διαταραχών, το επίπεδο της TSH στον ορό μπορεί να υποστεί αλλαγές ή, 
τουλάχιστον η απόκριση της TSH στην διέγερση από την TRH μπορεί να είναι μειωμένη. Η υποασβεστιαιμία ή ορισμένα φάρμακα 
μπορεί να διεγείρουν την έκκριση της TSH (π.χ. οι ανταγωνιστές της ντοπαμίνης, τα ιωδίδια) ή να την αναστείλουν (π.χ. η L-dopa, τα 
κορτικοειδή). Με τη πάροδο της ηλικίας μπορεί να εμφανιστεί ελαφρά μείωση των επιπέδων της TSH και μία μείωση της έκκρισης της 
TSH κατόπιν διέγερσης από την TRH. 

3. Αρχή της μεθόδου και χαρακτηριστικά του RIA-gnost hTSH 

3.1. Αρχή της μεθόδου 
Το RIA-gnost® hTSH επιτρέπει τον in vitro προσδιορισμό της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης στον ανθρώπινο ορό (ή το πλάσμα), σύμφωνα 
με την αρχή της δοκιμασίας ‘’σάντουιτς’’ σε 1 στάδιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας, σχηματίζεται ένα σύμπλοκο μεταξύ του αντι-
hTSH αντισώματος (μονοκλωνικό , ποντικιού) που είναι δεσμευμένο στο τοίχωμα του σωλήνα, της TSH που περιέχεται μέσα στο δείγμα 
και του αντι-hTSH αντισώματος που είναι σημασμένο 125I (μονοκλωνικό, ποντικιού). Αφού πραγματοποιηθεί η αντίδραση, η ποσότητα του 
ιχνηθέτη που παραμένει ελεύθερη απομακρύνεται με μετάγγιση (ή αναρρόφηση) και ξέπλυμα. Η ποσότητα του ιχνηθέτη που δεσμεύεται 
εκλεκτικά στους επικαλυμμένους με αντίσωμα σωλήνες μετράται με τη βοήθεια ενός μετρητή γάμα. 
Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται από τα άγνωστα δείγματα γίνεται με τη βοήθεια μίας πρότυπης καμπύλης, 
διαμορφωμένης κάτω από όμοιες συνθήκες. 
Συνιστάται η εκτέλεση της δοκιμασίας εις διπλούν για τους βαθμονομητές, τον ορό ελέγχου και τα δείγματα. Σε περιπτώσεις δοκιμασιών 
που εκτελούνται εις διπλούν, μπορούμε να χειριστούμε το πολύ 42 δείγματα ασθενών με μία μόνο πρότυπη καμπύλη. 
Τα μονοκλωνικά αντισώματα που περιέχονται στο κιτ έχουν υψηλή εξειδίκευση για την TSH. Η πιθανότητα μιας διασταυρούμενης 
αντίδρασης με τις hLH, hFSH και hCG, στις περιοχές των συγκεντρώσεων φυσιολογικής σημασίας πρέπει πρακτικά να αποκλειστεί. 
(WHO 80/558) 
Τα δείγματα που ξεπερνούν το εύρος της περιοχής μέτρησης αραιώνονται με ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης. 
Παρατηρήσεις: η εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία της δοκιμασίας απαιτεί την τήρηση των παρακάτω προφυλάξεων : 
a) Να αποφεύγεται η μόλυνση των σωλήνων από το εξωτερικό περιβάλλον. 
b) Να απομακρύνεται ολοσχερώς το κλάσμα του ιχνηθέτη που δεν έχει συνδεθεί (με μετάγγιση ή αναρρόφηση). Σε περίπτωση 

αναρρόφησης, να ελεγχθεί πως δεν είναι κλεισμένα τα τριχοειδή. Μετά τη μετάγγιση, να απομακρυνθεί όλο το υπόλειμμα υγρού 
χτυπώντας ελαφρά τους σωλήνες σε απορροφητικό χαρτί. 

c) Να ελέγχεται ότι η συσκευή μέτρησης και το πρόσθετο υλικό που ενδεχομένως χρησιμοποιείται δεν έχουν μολυνθεί. Αν χρειαστεί 
προβείτε σε απολύμανση. 

d) Να αποκλειστεί κάθε επίδραση που μπορεί να διαταράξει τις εξωτερικές πηγές ακτινοβολίας. 
 
3.2. Ειδικά χαρακτηριστικά της δοκιμασίας 
3.2.1.  Σφάλμα 
Η εκτίμησή του έγινε με τη βοήθεια 3 δειγμάτων που προσδιορίστηκαν 10 φορές στην ίδια σειρά και σε 10 διαφορετικές σειρές. 

Ενδο-δοκιμασία            ∆ια-δοκιμασία   
∆είγματα Μέσος όρος 

(µUI/mL) 
CV (%) ∆είγματα Μέσος όρος 

(µUI/mL) 
CV  (%) 

1 0,30 5,7 4 1,55 5,4 
2 3,95 1,5 5 3,61 4,8 
3 28,7 1,2 6 9,81 2,4 

 
3.3 Όριο ανίχνευσης 
Ως όριο ανίχνευσης ορίζεται η μικρότερη διαφορετική του μηδενός, ανιχνεύσιμη συγκέντρωση με πιθανότητα 95%. Προσδιορίστηκε σε 
0,03 µUI/mL. 
 
4 Οδηγίες χρήσης 
4.1. Απαιτούμενα υλικά 
Μικροπιπέτες με πλαστικό στόμιο μίας χρήσης των 100 µL και 200 µL, βαθμονομημένες προχοΐδες, οριζόντιος αναδευτήρας (300  50 
στρ./min), μετρητής γάμα ρυθμισμένος για τη μέτρηση του ιωδίου 125.  
 
4.2. Προετοιμασία των αντιδραστηρίων 
Μην αναμειγνύετε αντιδραστήρια από διαφορετικές παρτίδες. 
Πριν από τη χρήση, τα συστατικά του κιτ πρέπει να έρχονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (μεταξύ 18 και 25°C) ενώ η συντήρησή 
τους πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία μεταξύ +2 και +8°C. Για την ετοιμασία του ρυθμιστικού διαλύματος έκπλυσης, διαλύονται τα τρία 
ρυθμιστικά δισκία σε 300 mL αποσταγμένο νερό.  
Η συντήρηση των αντιδραστηρίων που δεν χρησιμοποιήθηκαν πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία μεταξύ +2 και +8°C. Οι επικαλυμμένοι 
με αντίσωμα σωλήνες που βγαίνουν από τη συσκευασία τους και δε χρησιμοποιούνται πρέπει να αποθηκεύονται μέσα στο πλαστικό 
σακουλάκι που παρέχεται στο κιτ. 
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4.3. Προετοιμασία των δειγμάτων 
Η δοκιμασία εκτελείται απευθείας σε ορό ή πλάσμα. Ο ορός ή το πλάσμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα ή να διατηρηθούν για 
έως 24 ώρες σε θερμοκρασία 2-8°C πριν από τη δοκιμασία.. Για πιο παρατεταμένη διατήρηση, συνιστάται η θερμοκρασία των –20°C. 
Μετά την απόψυξη, απαιτείται καλή ανάδευση των δειγμάτων. 
 
 
4.4. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις χρήσης 
Οι πρώτες ύλες ανθρώπινης προέλευσης που περιέχονται στα αντιδραστήρια αυτού του κιτ έχουν ελεγχθεί με άλλα κιτ επίσημα 
ελεγμένα και βρέθηκαν αρνητικές όσον αφορά στο αντίσωμα anti-HIV 1, anti-HIV 2, anti-HCV και στο HBs αντιγόνο. Ωστόσο καμία 
μέθοδος ανάλυσης δεν μπορεί ακόμα να εγγυηθεί απόλυτα πως μία πρώτη ύλη ανθρώπινης προέλευσης δεν μεταδίδει ηπατίτιδα, τον 
ιό HIV, ή οποιαδήποτε άλλη ιογενή λοίμωξη. Συνεπώς όλες οι πρώτες ύλες ανθρώπινης προέλευσης, όπως και τα εξεταζόμενα 
δείγματα, πρέπει να θεωρούνται δυνητικώς μολυσματικά. 
 
 
4.5. Πρωτόκολλο της δοκιμασίας 
1. Γίνεται η αρίθμηση ενός ικανού αριθμού σωλήνων επικαλυμμένων με αντίσωμα όπως φαίνεται στον πίνακα 1 (πρότυπα 

διαλύματα, ορός ελέγχου, εξεταζόμενα δείγματα). 
2. ∆ιανέμονται 200 µL προτύπων διαλυμάτων ή εξεταζόμενου δείγματος στο βάθος των σωλήνων. Να χρησιμοποιείται διαφορετικό 

στόμιο για κάθε δείγμα. 
3. ∆ιανέμονται 100 µL 125I-αντι-hTSH σε κάθε σωλήνα. 
4. Οι σωλήνες αναδεύονται σε οριζόντιο αναδευτήρα (300  50 στρ./min) για 2 h σε θερμοκρασία μεταξύ 17 και 27°C. 
5. Σε κάθε σωλήνα διανέμεται 1 mL ρυθμιστικού διαλύματος έκπλυσης, μεταγγίζεται (αναρροφάται) και ξεπλένεται  με 1 mL.  
6. Γίνεται μέτρηση της ακτινοβολίας των σωλήνων για 1 λεπτό με τη βοήθεια ενός μετρητή γάμα. 
7.  
 
4.6. Ανάγνωση των αποτελεσμάτων 
Στο σχήμα 2 δίδεται ένα παράδειγμα πρότυπης καμπύλης του RIA-gnost® hTSH. 
Για κάθε ομάδα σωληναρίων, υπολογίστε τη μέση τιμή μετρήσεων. 
Σχεδιάστε την πρότυπη καμπύλη εκφράζοντας τα cpm των βαθμονομητών σε συνάρτηση με τις συγκεντρώσεις τους. 
∆ιαβάστε τις τιμές των δειγμάτων απευθείας από την καμπύλη, διορθώνοντας την τιμή ανάγνωσης για τον παράγοντα αραίωσης, εάν 
είναι απαραίτητο. 
Το μαθηματικό μοντέλο προσαρμογής "spline" συνιστάται για την καμπύλη βαθμονόμησης. Κάποιο άλλο μοντέλο προσαρμογής μπορεί 
να δώσει ελαφρώς διαφορετικά αποτελέσματα. 
. 
 
Παράδειγμα μίας πρότυπης καμπύλης 
 
 

Ομάδες 
σωλήνων 

Μέσοι όροι 
cpm 

Συγκέντρωση 
µU/mL 

  

CAL 0 
 

185 0 

CAL 1 
 

381 0.12 

CAL 2 
 

823 0.44 

CAL 3 
 

2235 1.50 

CAL 4 
 

6854 4.90 

CAL 5 
 

19640 15.00 

CAL 6 
 

50062 54.00 

Control 
 

2962 1.91 

 
 
 
4.7. Παρεμπόδιση 
Καμία παρέμβαση με χολερυθρίνη, αιμοσφαιρίνη, και τριγλυκερίδια, αντίστοιχα Μετρηθείσες συγκεντρώσεις μέχρι να ισούται με 
 250 mg/mL, 10 g/L και 20 g/L, έχει γίνει-Παρατηρηθέν. 
Η ανοσοδοκιμασία προστατεύεται από οποιοδήποτε ανθρώπινο αντίσωμα αντι-ποντικού (ΗΑΜΑ) παρεμβολή με την προσθήκη ενός 
προστατευτικού στην πλοκή (μη-ειδικές ανοσοσφαιρίνες ποντικού). Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η προστασία αυτή είναι 
εξαντλητική. 
 
 
 
 
 

µUI/ml TSH
50454035302520151050

C
PM

48 500

38 800

29 100

19 400

9 700
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5. Βασικοί κανόνες ακτινοπροστασίας 
Το ραδιενεργό αυτό προϊόν μπορεί να λαμβάνεται, αγοράζεται, αποθηκεύεται ή χρησιμοποιείται μόνο από άτομα πού έχουν την αντίστοιχη 
άδεια ή σε εργαστήρια που καλύπτονται από την άδεια αυτή. Το διάλυμα αυτό δε μπορεί σε καμία περίπτωση να χορηγηθεί σε ανθρώπους 
ή σε ζώα.  
Η αγορά, η αποθήκευση, η χρήση και η ανταλλαγή ραδιενεργών προϊόντων υπόκεινται στους κανονισμούς της χώρας του χρήστη. 
Κατάλληλη ασφάλεια επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των βασικών κανόνων ακτινοπροστασίας. 
Παρακάτω δίδεται μία περίληψη των κανόνων αυτών: 
Τα ραδιενεργά προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται μέσα στην αρχική τους συσκευασία σε κατάλληλο χώρο. 
Πρέπει να κρατείται ενημερωμένο βιβλίο παραλαβής και αποθήκευσης των ραδιενεργών προϊόντων. 
Η χρήση των ραδιενεργών προϊόντων γίνεται σε κατάλληλο χώρο στον οποίο η είσοδος υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες (ελεγχόμενη 
ζώνη). 
Απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό, το κάπνισμα καθώς και η χρήση καλλυντικών στην ελεγχόμενη ζώνη. 
Να μη χρησιμοποιείται πιπέτα στόματος στα ραδιενεργά διαλύματα. 
Να αποφεύγεται η άμεση επαφή με οποιοδήποτε ραδιενεργό υλικό χρησιμοποιώντας μπλούζες και γάντια προστασίας. 
Το εργαστηριακό υλικό καθώς και τα γυάλινα όργανα που μολύνθηκαν πρέπει να απομακρύνονται αμέσως μετά τη μόλυνση για την 
αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης διαφορετικών ισοτόπων.  
Κάθε περίπτωση μόλυνσης ή απώλειας ραδιενεργού υλικού πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν οριστεί. 
Η απομάκρυνση των ραδιενεργών υπολειμμάτων να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
 
 
 
Πιν. 1 : Πρωτόκολλο της δοκιμασίας της hTSH  
 

 Πρότυπα διαλύματα (µL)  Ορός 
ελέγχου 

(µL) 

∆είγματα (µL) 

Αρ. σωλήνων CAL0 CAL1 CAL2 CAL3 CAL4 CAL5 CAL6 C 1 2 .Κ.λ.π.
Πρότυπα 
διαλύματα 

CAL0 200/200           

 CAL1  200/200    
 CAL2   200/200         
 CAL3    200/200   
 CAL4     200/200       
 CAL5    200/200   
 CAL6       200/200     
Ορός ελέγχου       200/200   
∆είγματα         200/200  

200/200
Κ.λ.π.

Ιχνηθέτης αντι-
hTSH 

◄------------------------------------------ 100 µL ------------------------------------------► 

 Ανάδευση για 2 ώρες (300  50 στρ./min) 

Ρυθμιστικό 
διάλυμα έκπλυσης 

◄-------------------------------------------- 1 mL -------------------------------------------► 

 Μετάγγιση (αναρρόφηση), έκπλυση με 1 mL 
 Μέτρηση 
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