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

Chimie clinică 
 

 

Pachetul de scheme pentru Chimie clinică cuprinde următoarele scheme de sine stătătoare: 

Bilirubina, Chimie serică, Chimia urinei, Lipide. 

 

 

 

LIPIDE 

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. Trigliceride) 

 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.] 

Trigliceride 0,3 – 7,0 mmol/L 

Colesterol 2,5 – 9,5 mmol/L 

HDL Colesterol 0,6 – 2,5 mmol/L 

LDL Colesterol 1,0 – 6,0 mmol/L 

Apolipoproteina A1 0,8 – 2,4 g/L 

Apolipoproteina B 0,3  – 2,0 g/L 

Lipoproteina (a) 0,06 – 0,8 g/L 

Non-HDL 

Colesterol 
2,2 – 5,5 mmol/L 

 

 Frecvență: 1 ... 12; 

 Probe/set: 4 buc. × 1 mL; 

 Schema este acreditată ISO 17043 și notificată cu Adeverința de Notificare nr. 66727 / 15.12.2017. 
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Metodele de referință 
Metode de referință primare sunt folosite pentru a atribui valori de referință în schema Weqas Lipide. 

Trasabilitatea metrologică a metodelor de lucru este o cerință în vederea acreditarii ISO/IEC 15189, 

asigurând transferul acurateții de la metodele de referință la metodele de rutină.  

   

Metodele de referință folosite în laboratorul de referință WEQAS: 

Gaz cromatografie – Spectrometrie de masă 

Trigliceride 

Colesterol 

 

Pentru HDL Colesterol: 

-  Metoda de referință este CDC Abel – Kendel; 

-  Valorile de referință sunt atribuite într-un laborator de referință acreditat, din reteaua CDC 

(Centers  for Disease Control and Prevention-USA). 
 

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 Trigliceride)  

 

  TRASABILITATE 

Standard (puritate certificată) Material de control 

NIST 1595 NIST 909c 

 

 

  DETALIILE  METODEI  ANALITICE 

Criteriul de performanță  

Intervalul analitic NIST 909c 

Max. admis %CV 1,5 

Max. bias (control) 0,9 

Incertitudinea metodei 1,4 % 

 

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

vezi pagina următoare >> 






