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B4 Results 

 B4.1 HbA1cنمونه مجهول 

  1793 كد نمونه EQAP-10814 آزمایشگاه نوبل

 

0.5 > DI )عملکرد عالي )رنگ آبي 

1.0 - 0.5 DI )عملکرد مطلوب )رنگ سبز 

2.0 - 1.0 DI )نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز )رنگ زرد 

3.0 - 2.0 DI )نیاز به بررسي روش و كنترل كالیبراسیون )رنگ نارنجي 

3.0 < DI )وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری )رنگ قرمز 

10.0 < DI ( نتیجه گزارش شده خارج از محدوده استOut Of Range) 

 برای مشاهده آنالیز آماری تمامي همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر كلیک كنید. 
 

 

Analyte Unit Lab Result PeerGroup Count PeerGroup Mean PeerGroup %CV Lab DI 

HbA1c  % 5.27 24 5.54 4.54 0.62 
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B4 Results 

 B4.2 HbA1cنمونه مجهول 

  1794 كد نمونه EQAP-10814 آزمایشگاه نوبل

 

0.5 > DI )عملکرد عالي )رنگ آبي 

1.0 - 0.5 DI )عملکرد مطلوب )رنگ سبز 

2.0 - 1.0 DI )نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز )رنگ زرد 

3.0 - 2.0 DI )نیاز به بررسي روش و كنترل كالیبراسیون )رنگ نارنجي 

3.0 < DI )وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری )رنگ قرمز 

10.0 < DI ( نتیجه گزارش شده خارج از محدوده استOut Of Range) 

 برای مشاهده آنالیز آماری تمامي همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر كلیک كنید. 
 

 

Analyte Unit Lab Result PeerGroup Count PeerGroup Mean PeerGroup %CV Lab DI 

HbA1c  % 7.21 24 7.73 5.24 0.84 
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