Synovasure® набор контроли за алфа‐дефензин
За in vitro диагностична употреба
НАИМЕНОВАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Synovasure® набор контроли за алфа‐дефензин предоставя положителна и отрицателна контрола за използване със Synovasure® набор за
изследване на алфа‐дефензин с латерален поток (Ref 00‐8888‐125‐01, ‐05, ‐10, ‐30) или други набори, които изискват контроли за алфа‐
дефензин.
Synovasure набор контроли за алфа‐дефензин е предназначен само за професионална употреба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Неспазването на указанията може да доведе до неточни резултати.

При използване заедно със Synovasure набор за изследване на алфа‐дефензин с латерален поток спазвайте предпазните мерки за
безопасност, съдържащи се в указанията за употреба.

Бутилката за разтваряне на контроли, включена в този набор, съдържа буфер за разреждане. Буферът за разреждане съдържа
консервант, който може да предизвика алергична кожна реакция. Не вдишвайте мъгла или изпарения. Може да предизвика
дразнене на кожата, очите или дихателния тракт. Направете справка с информационните листове за безопасност, налични на
www.cddiagnostics.com.

Отваряйте внимателно стъклените флакони. Флаконите са под вакуум.
ДОСТАВЕНИ РЕАГЕНТИ И МАТЕРИАЛИ
REF 00‐8888‐125‐02
Synovasure набор контроли за алфа‐дефензин
Количество
Положителна контрола
1
REF P50026
0,25 mL от 16 µg/mL алфа‐дефензин в синтетична синовиална течност,
лиофилизирана, стъклен флакон със запушалка
Отрицателна контрола
1
REF P50027
0,25 mL синтетична синовиална течност, лиофилизирана, стъклен
флакон със запушалка
Бутилка за разтваряне на контроли
1
REF P50028
2 mL от жълто оцветен буфер за разреждане на контроли
Забележка: Съхранявайте реагентите от набора при температура между 2 до 30 °C. Рехидратирани контроли може да бъдат
запечатани отново и да се съхраняват до три (3) седмици при температура от 2 и 8 °C.
SYNOVASURE ПРОЦЕДУРА ЗА НАБОР КОНТРОЛИ ЗА АЛФА‐ДЕФЕНЗИН
1. Прочетете цялата листовка, преди да използвате продукта.
2. Винаги проверявайте датата на изтичане на срока на годност преди изследването. НЕ използвайте набори след датата на
изтичане на срока на годност, отбелязан върху кутията. Винаги се уверявайте, че сте проверили за повреди всички компоненти на
набора. Ако някой от компонентите е повреден, изхвърлете набора и изберете нов набор за изследването.
3. Изберете флакон с положителната контрола и отстранете капачката. Отстранете капачката от бутилката за разтваряне и добавете
пет (5) цели капки от течността за разтваряне към флакона, съдържащ положителната контрола. Затворете отново положителната
контрола с капачката, изчакайте 10 минути. Смесете чрез многократно леко почукване с пръсти на тръбичката, до пълното
разтварянето на разтвора. Избягвайте обръщане с дъното нагоре.
4. Повторете горните стъпки за отрицателната контрола.
5. След като контролите са приготвени и разтворите им са напълно разбъркани, проведете изследването на пробите съгласно
указанията за употреба, съдържащи се в Synovasure набор за изследване на алфа‐дефензин с латерален поток или по утвърдения
начин в други приложения, които изискват контроли за алфа‐дефензин.

Synovasure е лицензирана търговска марка на Zimmer Biomet Holdings Inc., правоприемник на Zimmer Holdings Inc.
За допълнителна информация за продукта посетете www.cddiagnostics.com
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Легенда на символите
Диагностично медицинско
изделие In vitro

Упълномощен представител
в Европейския съюз

Направете справка
с указанията за употреба

Да се използва преди

Нестерилно изделие

Съдържанието е достатъчно
за <n> изследвания

CD Diagnostics, Inc.
650 Naamans Road, Suite 100
Claymont, DE 19703 USA

86 °F
30 °C Температурни ограничения
36 °F
2 °C
Производител

Zimmer GmbH
Sulzerallee 8
8404 Winterthur
Switzerland
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