Контролен комплет Synovasure® за алфа-дефензин
За ин витро дијагностичка употреба
НАЗИВ И НАМЕНА
Контролниот комплет Synovasure® за алфа-дефензин дава позитивна и негативна контрола за користење со комплетот за тестирање
Synovasure® за страничен проток на алфа-дефензинот (реф. бр. 00-8888-125-01, -05, -10, -30) или други комплети коишто бараат контроли
на алфа-дефензин.
Комплетот за контрола на алфа-дефензин Synovasure е наменет само за професионална употреба.
ПРЕДУПРЕДУВАЊА И МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ
•
Непочитувањето на упатствата може да даде неточни резултати.
•
При користење на комплетот Synovasure за тестирање страничен проток на алфа-дефензин, придржувајте се до безбедносните
мерки содржани во упатството за употреба.
•
Контролно шишенце во комплетот содржи пуфер за разредување. Пуферот за разредување содржи конзерванс што може да
предизвика алергиска реакција на кожата. Не вдишувајте ги испарувањата. Може да предизвика иритација на кожата, очите и
респираторните органи. Погледнете во SDS достапен на www.cddiagnostics.com.
•
Внимателно отворете ги стаклените вијали. Вијалите се вакуумирани.
ДОСТАВЕНИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛИ
Реф. бр. 00-8888-125-02
Контролен комплет Synovasure за алфа-дефензин
Количина
Позитивна контрола
1
Реф. бр. P50026
0,25 mL од 16 µg/mL алфа-дефензин во синтетичка синовијална течност,
лиофилизирана, стаклена вијала со капаче
Реф. бр. P50027
Негативна контрола
1
0,25 mL од синтетичка синовијална течност, лиофилизирана, стаклена
вијала со капаче
Реф. бр. P50028
Контролно шишенце
1
2 mL контролен раствор на пуфер
Напомена: Складирајте ги реагенсите на комплетот на температура од 2 до 30 °C. Рехидрираните контроли може да се
затворат и да се чуваат до три (3) недели на температура од 2 до 8 °C.
НАЧИН НА РАБОТА СО КОНТРОЛНИОТ КОМПЛЕТ SYNOVASURE ЗА АЛФА-ДЕФЕНЗИН
1. Темелно проучете го овој прилог од пакетот пред да го користите производот.
2. Секогаш проверувајте го рокот на важност пред тестирањето. НЕ користете комплети со поминат рок на важност отпечатен на
кутијата. Секогаш проверувајте дали се оштетени составните делови на комплетот. Ако е оштетен некој дел, фрлете го комплетот
и земете нов комплет за тестирање.
3. Изберете вијала што содржи позитивна контрола и извадете го капачето. Извадете го капачето од контролното шишенце и
додајте пет (5) цели капки од течноста за растворање во вијалата којашто содржи позитивна контрола. Вратете го капачето на
позитивната контрола и почекајте 10 минути. Измешајте со нежно тапкање на пипетата со прст неколку пати додека не се
раствори растворот целосно. Избегнувајте превртување.
4. Повторете ги погоре наведените чекори за негативната контрола.
5. Откако ќе бидат подготвени контролите, а нивните раствори целосно измешани, направете испитувања според упатствата за
употреба содржани во комплетот Synovasure за тестирање на страничниот проток на алфа-дефензин или како што е потврдено со
другите примени што бараат контрола на алфа-дефензини.
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Synovasure е лиценциран заштитен знак на Zimmer Biomet Holdings Inc., наследник на Zimmer Holdings Inc.
За повеќе информации во врска со производот посетете ја веб-локацијата www.cddiagnostics.com
Клуч за симболи
Медицински уред за ин
витро дијагностика
Погледнете во Упатството
за употреба
Нестерилен уред

Овластен застапник
во Европската Унија

Да се искористи до

Позитивна контрола

36 °F
2 °C

86 °F
30 °C Температурна граница

Производител

Негативна контрола

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