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"Synovasure®" alfa defensino kontrolinių medžiagų rinkinys 
 Skirta naudoti in vitro diagnostikos tikslais 

PAVADINIMAS IR PASKIRTIS 
"Synovasure®" alfa defensino kontrolinių medžiagų rinkinyje yra teigiamos ir neigiamos kontrolinės medžiagos, skirtos naudoti su "Synovasure®" 
alfa defensino šoninio srauto testo rinkiniu (Nr. 00-8888-125-01, -05, -10, -30) ar kitais rinkiniais, kai reikalingos alfa defensino kontrolinės 
medžiagos. 

"Synovasure" alfa defensino kontrolinių medžiagų rinkinys skirtas naudoti tik specialistams. 

ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS 
• Nesilaikant instrukcijų rezultatai gali būti netikslūs. 
• Naudodami "Synovasure" alfa defensino šoninio srauto testo rinkinį, laikykitės naudojimo instrukcijose nurodytų saugos atsargumo 

priemonių. 
• Šiame rinkinyje esančiame kontrolinės medžiagos skiedimo buteliuke yra skiedimo buferis. Jo sudėtyje yra konservantas, galintis sukelti 

alerginę odos reakciją. Stenkitės neįkvėpti rūko ar dūmų. Gali sukelti odos, akių ar kvėpavimo takų dirginimą. Žr. saugos duomenų lapą 
interneto svetainėje www.cddiagnostics.com. 

• Atsargiai atidarykite stiklinius flakonus. Flakonuose yra vakuumas. 

TIEKIAMI REAGENTAI IR MEDŽIAGOS 
Nr. 00-8888-125-02 "Synovasure" alfa defensino kontrolinių medžiagų rinkinys Kiekis 

 Nr. P50026 Teigiama kontrolinė medžiaga 
0,25 ml 16 µg/ml alfa defensino liofilizuotame sintetiniame sąnariniame 
skystyje; stiklinis flakonas su stabdikliu 

1 

 Nr. P50027 Neigiama kontrolinė medžiaga 
0,25 ml liofilizuoto sintetinio sąnarinio skysčio; stiklinis flakonas su stabdikliu 

1 

 Nr. P50028 Kontrolinės medžiagos skiedimo buteliukas 
2 ml kontrolinės medžiagos skiedimo buferio 

1 

Pastaba. Rinkinio reagentus laikykite 2 – 30 °C temperatūroje. Rehidruotas kontrolines medžiagas galima užkimšti ir laikyti iki trijų (3) savaičių 
2 – 8 °C temperatūroje. 

"SYNOVASURE" ALFA DEFENSINO KONTROLINIŲ MEDŽIAGŲ RINKINIO PROCEDŪRA 
1. Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite pakuotės lapelį. 
2. Prieš testuodami visada patikrinkite galiojimo laiką. NENAUDOKITE rinkinių pasibaigus galiojimo laikui, išspausdintam ant dėžutės. Visada 

būtinai patikrinkite rinkinio komponentus, ar jie neapgadinti. Jei bet kurie komponentai apgadinti, išmeskite rinkinį ir testui pasirinkite 
naują rinkinį. 

3. Nuo flakono, kuriame yra teigiama kontrolinė medžiaga, nuimkite dangtelį. Nuimkite skiedimo buteliuko dangtelį ir įlašinkite penkis (5) 
lašus skiedimo skysčio į flakoną, kuriame yra teigiama kontrolinė medžiaga. Užkimškite teigiamos kontrolinės medžiagos mėgintuvėlį, 
palaukite 10 minučių. Maišykite, švelniai pirštu baksnodami mėgintuvėlį, kol tirpalas visiškai susimaišys. Neapverskite. 

4. Pakartokite anksčiau nurodytus veiksmus su neigiama kontroline medžiaga. 
5. Kai kontrolinės medžiagos paruoštos ir jų tirpalai kruopščiai sumaišyti, tirkite mėginius pagal naudojimo instrukcijas, esančias 

"Synovasure" alfa defensino šoninio srauto testo rinkinyje, arba taip, kaip patvirtinta naudoti kitu atveju, kai reikalingos alfa defensino 
kontrolinės medžiagos. 

 
"Synovasure" yra licencijuotasis "Zimmer Biomet Holdings Inc.", "Zimmer Holdings Inc." perėmėjos, prekės ženklas. 

Papildomą informaciją apie gaminį žr. www.cddiagnostics.com. 
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