Synovasure® alfadefensine controlevloeistofset
Bestemd voor in vitro-diagnostiek
NAAM EN BEOOGD GEBRUIK
De controlevloeistofset voor Synovasure® alfadefensine bevat een positieve en een negatieve controlevloeistof voor gebruik bij de Synovasure®
alfadefensine laterale-flowtestset (REF 00-8888-125-01, -05, -10, -30) of andere sets waarbij alfadefensine-controlevloeistoffen nodig zijn.
De Synovasure® alfadefensine controlevloeistofset is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
•
Als de instructies niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot onnauwkeurige resultaten.
•
Wanneer deze set wordt gebruikt met de Synovasure® alfadefensine laterale-flowtestset, dient u de voorzorgsmaatregelen met
betrekking tot veiligheid in de gebruiksaanwijzing te volgen.
•
Het controlevloeistof-reconstitutieflesje in deze set bevat een verdunningsbuffer. In de verdunningsbuffer is een conserveermiddel
aanwezig dat een allergische huidreactie kan veroorzaken. Inademing van nevel of rook vermijden. Kan irritatie veroorzaken van de huid,
de ogen en de ademhalingswegen. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.cddiagnostics.com.
•
Wees voorzichtig bij het openen van glazen flacons. Flacons staan onder vacuüm.

•
•
•

MEEGELEVERDE REAGENTIA EN MATERIALEN
REF 00-8888-125-02
Synovasure® alfadefensine controlevloeistofset
Hoeveelheid
Positieve controlevloeistof
1
REF P50026
0,25 ml 16 µg/ml alfadefensine in synthetisch synoviaal vocht, gelyofiliseerd,
glazen flacon met rode dop
Negatieve controlevloeistof
1
REF P50027
0,25 ml synthetisch synoviaal vocht, gelyofiliseerd, glazen flacon met rode dop
Controlevloeistof-reconstitutieflesje
1
REF P50028
2 ml verdunningsbuffer voor controlevloeistof, geel gekleurd
Opmerking: De reagentia bewaren bij een temperatuur tussen 2 en 30 °C. Opnieuw gehydrateerde controlevloeistof kan in afgesloten toestand
max. drie (3) weken lang bij 2 – 8 °C worden bewaard.
PROCEDURE VOOR DE CONTROLEVLOEISTOFSET VOOR SYNOVASURE® ALFADEFENSINE
1. Lees de bijsluiter nauwgezet alvorens het product te gebruiken.
2. Controleer altijd eerst de uiterste gebruiksdatum voordat u een test uitvoert. Gebruik sets NIET na de uiterste gebruiksdatum, die op de
doos staat vermeld. Inspecteer de componenten van de set altijd eerst op schade. Als een of meer van de componenten beschadigd zijn,
gooi de set dan weg en gebruik een nieuwe set voor testen.
3. Pak de flacon met de positieve controlevloeistof en haal het dopje eraf. Haal het dopje van het reconstitutieflesje af en doe vijf (5)
druppels reconstitutievloeistof bij de flacon met de positieve controlevloeistof. Sluit de flacon met de positieve controlevloeistof weer af
met de dop, wacht 10 minuten. Meng de inhoud van het buisje door met de vinger zachtjes tegen het buisje aan te tikken, net zo lang tot
de oplossing helemaal is opgelost. Draai het buisje niet om.
4. Doe hetzelfde met de negatieve-controlevloeistof.
5. Neem zodra de positieve controlevloeistof en de negatieve controlevloeistof zijn geprepareerd en de oplossingen goed zijn gemengd,
monsters volgens de gebruiksaanwijzing die is meegeleverd met de Synovasure® alfadefensine laterale-flowtestset of zoals gevalideerd in
andere toepassingen waarvoor alfadefensine-controlevloeistoffen nodig zijn.

Synovasure® is een handelsmerk in licentie gegeven aan Zimmer Biomet Holdings Inc., de opvolger van Zimmer Holdings Inc.
Ga voor aanvullende productinformatie naar www.cddiagnostics.com
Legenda van gebruikte symbolen
Medisch hulpmiddel voor
diagnostisch gebruik in vitro
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Zie de gebruiksaanwijzing

Uiterste gebruiksdatum

Niet-steriel hulpmiddel

Bevat voldoende voor <n> testen
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