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S C H E M E L E  W E Q A S  

Imunologie 
 

 

Pachetul de scheme pentru Imunologie cuprinde următoarele scheme de sine stătătoare: 

CRP, Endocrine, Hematinice, Markeri cardiaci. 

 

 

 

ENDOCRINE 

Detaliile schemei 
 Materialul distribuit este reprezentat de ser 

uman steril;  

 Sunt distribuite probe care acoperă atât 

intervalul biologic de referință cât și valori  

patologice, inclusiv valori pentru nivele de 

decizie clinică; 

 Scor Sigma bazat pe specificațiile de 

performanță clinică relevantă a modelului 

MILANO 2; 

 Valori de referință (de ex. Cortizol) 

 Probe cu Valori de referință atribuite 

sunt distribuite la fiecare exercițiu;  

 Valorile de referință  sunt atribuite în 

Laboratorul de Referință WEQAS; 

 Evaluarea conform scorului Z față de 

valoarea de referință.  

ANALIȚI 
INTERVALUL ACOPERIT 

[aprox.] 

Cortizol 60 – 1.400 nmol/L 

Progesteron 1,0 – 100 nmol/L 

Estradiol 37 – 1.300 pmol/L 

Testosteron 0,1 – 40 nmol/L 

T4 64 – 280 nmol/L 

T3 1,5 – 12 nmol/L 

FT4 8,0 – 50 pmol/L 

FT3 3,0 – 40 pmol/L 

TSH 0,1 – 21 mU/L 

FSH 0,8 – 100 IU/L 

LH 2,0 – 80 IU/L 

Prolactină 48 – 800 mU/L 

   
 

 Frecvență: 1 ... 12; 

 Probe/set: 5 buc. × 1,8 mL; 

 Schema este acreditată ISO 17043 și notificată cu Adeverința de Notificare nr. 66727 / 15.12.2017. 
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Metodele de referință 
Laboratorul de referință WEQAS folosește metode de referință primare și/sau secundare pentru a 

atribui valori de referință pentru calibratori, controale interne și materialelor de control extern. 

 

Metode de referință pentru Cortizol și Progesteron au fost dezvoltate în colaborare cu Profesor Linda 

Thienpoint de la Universitatea Ghent. 

 

WEQAS este determinat să ofere valori de referință trasabile la metode de referință pentru toți analiții 

din această schemă.  

 

Metodele de referința folosite în laboratorul de referință WEQAS: 

Gaz cromatografie – Spectrometrie de masă 

Cortizol 

Progesteron 

Testosteron 

 

Estradiol: metoda de referință este în curs de validare ! 
 

Metodele de referință sunt acceptate și listate în baza de date JCTLM 

Joint Committee on Traceability in Laboratory 

 

 

Detalii ale metodei de referință 
(Exemplul ales este pentru analitul Cortizol)  

 

  TRASABILITATE 

Standard (puritate certificată) Material de control 

SRM 921 SRM 192, 193 

 

 

  DETALIILE  METODEI  ANALITICE 

Standard intern Pre-tratament probă Derivative 

[1,2-d4] Cortizol Extracție lichid-lichid 

(diclormetan) 

Cromtaografie pe gel 

Heptafluorobutyrate 

  

 Metoda de referință pentru analitul Cortizol listată în baza de date JCTLM:  

vezi pagina următoare >> 






