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QUANTOFIX ®  Glukozy
Zawartość:
1 puszka  aluminiowa  zawiera  100  pasków  testowych

Zakres pomiarowy:
Wizualny  
50–2000 mg/L lub 0.3–11.1 mmol/L  50–2000 mg/L lub 0.3–11.1 mmol/L

Odcienie kolorów:
0 – 50 – 100 – 250 – 500 – 1000 – 2000 mg/L lub
0 – 0.3 – 0.55 – 1.4 – 2.8 – 5.55 – 11.1 mmol/L

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
Test  nie zawiera  substancji  niebezpiecznych,  objętych obowiązkiem  oznaczania.

Wskazówki ogólne:
Należy  zawsze  pobierać  tylko potrzebną  ilość  pasków  testowych.  Po  pobraniu pasków  pusz -
kę należy  natychmiast  szczelnie  zamknąć.  Nie  dotykać  pola testowego.

Sposób użycia:
1.  Pasek  testowy zanurzyć  na 2 sekundy  w roztworze  testowym.
2.  Strząsnąć  nadmiar  cieczy.
3.  Odczekać  30 sekund.
4.  Pole  testowe porównać  ze  skalą  kolorów.  Jeżeli  w roztworze  testowym znajduje  się  glu-

koza,  wtedy pole testowe zabarwia  się  na kolor zielononiebieski.
Po  odczytaniu  kolor reakcji  pola testowego może  jeszcze  ulec  zmianie.  Dlatego  też ważne  
jest dokonanie  oceny  w oznaczonym  czasie,  aby uzyskać  właściwe  wyniki.  Zmiany  zabar -
wienia po czasie  reakcji  (30  sekund)  nie mogą być już brane  pod uwagę.

Zakłócenia:
W zakresie  pH 2-9  reakcja  jest niezależna  od wartości  pH badanego  roztworu.  Roztwory  
silnie  kwaśne  mogą być nastawiane  na wartość  pH 5-7  ługiem sodowym,  roztwory alkalicz -
ne - kwasem  solnym.  Poniższe  maksymalne  stężenia  jonów obcych  nie mają  zakłócającego  
wpływu na oznaczanie  (test  przeprowadzono  przy pomocy
0 wzgl.  250  mg/L glukozy):
1000  mg/L:  Ca 2+, Cl –, HCO 3

–, NO 3
–, PO 4

3–, octan,  cytrynian,  etanol,  glicerol,  mleczan,  
 jabłczan,  szczawian
250  mg/L:  NO 2

–

20 mg/L:  SO 3
2–, askorbinian

1 mg/lL: H2O 2

0,1  mg/L:  kwas  nadoctowy

Usawanie:  
Używany  pasek  testowy do odpadów komunalnych.

Warunki przechowywania:
Paski  testowe należy  chronić  przed  światłem  słonecznym  i wilgocią.  Puszkę  przechowywać  
w miejscu  chłodnym i suchym  (w temperaturze  nie przekraczającej  +30 °C).  
Przy  prawidłowym składowaniu  laseczki  testowe są  przydatne  do użytku do daty podanej  
na opakowaniu.
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QUANTOFIX® Glucose
Pack content:
1 aluminium container  with 100  test strips

Measuring range:
Visually  
50–2000  mg/L or 0.3–11.1  mmol/L  50–2000  mg/L or 0.3–11.1  mmol/L

Color gradation:
0 – 50 – 100  – 250  – 500  – 1000  – 2000  mg/L or
0 – 0.3 – 0.55 – 1.4 – 2.8 – 5.55 – 11.1 mmol/L

Hazard warnings:
This  test does  not contain hazardous  substances  that must be labelled.

General indications:
Remove  only as  many test strips  as  are  required.  Close  the container  immediately  after 
removing a strip.  Do not touch the test field.

Instructions for use:
1.  Dip test strip into test solution for 2 s.
2.  Shake  o� excess  liquid.
3.  Wait  30 s.
4.  Compare  with the color scale.  If Glucose  is  present,  the test field turns green-blue.
The  reaction  color of the test field may change  after the value  has  been taken.  It is  therefore  
crucial  to evaluate  the coloration within the prescribed  time scale  in order to achieve  a cor-
rect result.  Ignore  color changes  that occur  after the reaction  time (30  seconds).

Interferences:
If the sample  solution has  a pH value  of 2-9,  the reaction  will take  place  without interfe-
rences.  Strongly  acidic  solutions  can  be adjusted  with sodium hydroxide  solution,  alkaline  
solutions  with hydrogen chloride solution to a pH of 5-7.  The  following ions  interfere  with the 
determination when the concentrations  below are  exceeded  (tested  with 0 and 250  mg/L 
respectively  of glucose  solutions):
1000  mg/L:  Ca 2+, Cl –, HCO 3

–, NO 3
–, PO 4

3–, acetate,  citrate,  ethanol,  glycerol,  lactate,  
 malate,  oxalate  
250 mg/L:  NO 2

–

20 mg/L:  SO 3
2–, ascorbate

1 mg/L:  H2O 2

0,1  mg/L:  peracetic   acid

Disposal:  
Used  test strips  ca n be  placed  in the normal household  waste.

Storage:
Avoid exposing  the strips  to sunlight and moisture.  Keep  container  cool and dry (storage  
temperature  not above  +30 °C).
If correctly  stored,  the test strips  may be used  until the use-by-date  printed on the packag -
ing.

CTL SCIENTIFIC SUPPLY CORP. 1016-3 Grand Blvd. Deer Park, NY 11729
Tel: 631-242-4249
web: www.ctlscienti�c.com

Manufacturer: Macherey-Nagel GMbH & CO. KG

Product data and ordering information
   Type   Semi-quantitative test strips 
   Presentation Tube of 100 test strips 
   Color reaction  yellow to blue-green
   Gradation      0 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 · 2000 mg/L (ppm) Glucose
   REF    91348  
 
    


