Κιτ μαρτύρων των άλφα ντεφενσινών Synovasure®
Για διαγνωστική χρήση in vitro
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το κιτ μαρτύρων των άλφα ντεφενσινών Synovasure® παρέχει έναν θετικό και έναν αρνητικό μάρτυρα για χρήση με το κιτ δοκιμασίας πλευρικής
ροής Synovasure® (ΚΩΔ 00‐8888‐125‐01, ‐05, ‐10, ‐30) ή άλλα κιτ που απαιτούν μάρτυρες άλφα ντεφενσινών.
Το κιτ μαρτύρων δοκιμασίας άλφα ντεφενσίνης Synovasure προορίζεται μόνο για επαγγελματική χρήση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών, μπορεί να προκύψουν ανακριβή αποτελέσματα.

Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μαζί με το κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής άλφα ντεφενσινών Synovasure, ακολουθείτε τις προφυλάξεις
ασφάλειας που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης.

Η φιάλη ανασύστασης μαρτύρων που περιλαμβάνεται στο κιτ αυτό περιέχει ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης. Το ρυθμιστικό διάλυμα
αραίωσης περιέχει συντηρητικό το οποίο μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση στο δέρμα. Αποφεύγετε την εισπνοή νεφών ή
αναθυμιάσεων. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα, τα μάτια ή το αναπνευστικό σύστημα. Ανατρέξατε στο ΔΔΑ που είναι
διαθέσιμο στη διεύθυνση www.cddiagnostics.com.

Ανοίξτε τα γυάλινα φιαλίδια προσεκτικά. Το περιεχόμενο των φιαλιδίων βρίσκεται υπό κενό.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
ΚΩΔ 00‐8888‐125‐02
Κιτ μαρτύρων των άλφα ντεφενσινών Synovasure
Ποσότητα
Θετικός μάρτυρας
1
ΚΩΔ P50026
0,25 mL άλφα ντεφενσινών με συγκέντρωση 16 μg/mL σε συνθετικό
αρθρικό υγρό, λυοφιλοποιημένο, σε γυάλινο φιαλίδιο με πώμα
Αρνητικός μάρτυρας
1
ΚΩΔ P50027
0,25 mL συνθετικού αρθρικού υγρού λυοφιλοποιημένο, σε γυάλινο
φιαλίδιο με πώμα
Φιάλη ανασύστασης μάρτυρα
1
ΚΩΔ P50028
2 mL ρυθμιστικού διαλύματος αραίωσης μάρτυρα με κίτρινη χρωστική
Σημείωση: Αποθηκεύστε τα αντιδραστήρια στους 2 έως 30 °C. Οι επανυδατωμένοι μάρτυρες μπορούν να πωματιστούν ξανά και να φυλαχθούν
έως και για τρεις (3) εβδομάδες σε θερμοκρασία 2 έως 8 °C.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΙΤ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΛΦΑ ΝΤΕΦΕΝΣΙΝΩΝ Synovasure
1. Διαβάστε το ένθετο της συσκευασίας προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2. Να ελέγχετε πάντοτε την ημερομηνία λήξης πριν από την εκτέλεση της δοκιμασίας. ΜΗ χρησιμοποιείτε κιτ των οποίων η αναγραφόμενη
στο κουτί ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει. Θα πρέπει πάντοτε να επιθεωρείτε τα συστατικά του κιτ για τυχόν ζημιά. Αν κάποιο από τα
συστατικά έχει υποστεί ζημιά, απορρίψτε το κιτ και προμηθευτείτε ένα νέο κιτ για την εκτέλεση της δοκιμασίας.
3. Επιλέξτε το φιαλίδιο που περιέχει τον θετικό μάρτυρα και αφαιρέστε το πώμα. Αφαιρέστε το πώμα από τη φιάλη ανασύστασης και
προσθέστε πέντε (5) πλήρεις σταγόνες υγρού ανασύστασης στο φιαλίδιο που περιέχει τον θετικό μάρτυρα. Τοποθετήστε ξανά το πώμα
στον θετικό μάρτυρα και περιμένετε για 10 λεπτά. Αναμείξτε χτυπώντας ελαφρά και επανειλημμένα το σωληνάριο με το δάχτυλο, μέχρι
το περιεχόμενο να διαλυθεί εντελώς. Μην αναστρέφετε.
4. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα και για τον αρνητικό μάρτυρα.
5. Αφού προετοιμάσετε τους μάρτυρες και αναμείξετε καλά τα διαλύματά τους, αναλύστε τα δείγματα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης
που περιέχονται στο κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής άλφα ντεφενσινών Synovasure ή σύμφωνα με τις επικυρωμένες διαδικασίες σε
άλλες εφαρμογές που απαιτούν μάρτυρες άλφα ντεφενσινών.

Το Synovasure είναι σήμα κατατεθέν κατόπιν αδείας της Biomet Zimmer Holdings Inc., η διάδοχος της Zimmer Holdings Inc.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cddiagnostics.com
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Επεξήγηση συμβόλων
Διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό
προϊόν για in vitro χρήση
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