Testovacia súprava na stanovenie alfa defenzínu s laterálnym
prietokom Synovasure®
Na diagnostické použitie in vitro
MENO A URČENÉ POUŽITIE
Testovacia súprava na stanovenie alfa defenzínu Synovasure® poskytuje pozitívnu a negatívnu kontrolu na použitie s testovacou súpravou na
stanovenie alfa defenzínu s laterálnym prietokom Synovasure® (REF 00‐8888‐125‐01, ‐05, ‐10, ‐30) alebo inými súpravami, ktoré vyžadujú kontrolu
alfa defenzínu.
Kontrolná súprava Synovasure alfa defenzínu je určená len na profesionálne použitie.
VÝSTRAHY A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

V prípade, že sa nebude postupovať podľa návodu, môže dôjsť k nepresným výsledkom.

Pri použití s pomôckou Synovasure na testovanie alfa defenzínu s laterálnym prietokom dodržiavajte bezpečnostné opatrenia uvedené
v návode na použitie.
Kontrolná rekonštitučná fľaštička, ktorá je súčasťou tejto súpravy, obsahuje dilučný tlmivý roztok. Dilučný tlmivý roztok obsahuje

konzervačné látky, ktoré môžu spôsobiť alergickú kožnú reakciu. Zabráňte vdychovaniu hmly alebo výparov. Môže spôsobiť podráždenie
pokožky, očí a dýchacích ciest. Pozrite si KBÚ, ktorá je k dispozícii na stránke www.cddiagnostics.com.

Sklenené liekovky otvárajte opatrne. V liekovkách je podtlak.
DODÁVANÉ ČINIDLÁ A MATERIÁLY
REF 00‐8888‐125‐02
Testovacia súprava na stanovenie alfa defenzínu Synovasure
Množstvo
Pozitívny kontrolný roztok
1
REF P50026
0,25 ml alebo 16 µg/ml alfa defenzínu v syntetickej synoviálnej tekutine,
lyofilizovaný, sklenená liekovka so zátkou
Negatívny kontrolný roztok
1
REF P50027
0,25 ml syntetickej synoviálnej tekutiny, lyofilizovaná, sklenená liekovka so zátkou
Kontrolná rekonštitučná fľaštička
1
REF P50028
2 ml kontrolného dilučného tlmivého roztoku – zafarbený na žlto
Poznámka: Súpravu činidiel skladujte pri teplote 2 až 30 °C. Rehydratované kontrolné roztoky sa môžu znovu uzavrieť a skladovať až tri (3)
týždne pri teplote 2 až 8 °C.
POSTUP POUŽITIA KONTROLNEJ SÚPRAVY ALFA DEFENZÍNU SYNOVASURE
1. Pred použitím výrobku si dôsledne prečítajte príbalový leták.
2. Pred testovaním vždy skontrolujte dátum exspirácie. NEPOUŽÍVAJTE súpravy po dátume exspirácie vytlačenom na škatuľke. Vždy
skontrolujte komponenty súpravy, či nie sú poškodené. Ak sú akékoľvek komponenty poškodené, súpravu zlikvidujte a vyberte novú
súpravu na testovanie.
3. Vyberte liekovku obsahujúcu pozitívny kontrolný roztok a zložte kryt. Zložte kryt z fľaštičky na rekonštitúciu a pridajte päť (5) celých
kvapiek tekutiny na rekonštitúciu do liekovky s obsahom pozitívneho kontrolného roztoku. Založte kryt na pozitívny kontrolný roztok
a počkajte 10 minút. Jemne premiešajte opakovaným poklepávaním na trubicu prstom, až kým sa roztok úplne nerozpustí. Vyhýbajte sa
prevracaniu.
4. Zopakujte kroky vyššie aj pre negatívny kontrolný roztok.
5. Po príprave kontrolných roztokov a dôkladnom premiešaní roztokov z nich spustite vzorky podľa návodu na použitie priloženého
v testovacej súprave Synovasure alfa defenzínu s laterálnym prietokom alebo tak, ako je overené v iných aplikáciách vyžadujúcich
kontroly alfa defenzínu.

Synovasure je licencovaná ochranná známka spoločnosti Zimmer Biomet Holdings Inc., nástupníckej spoločnosti Zimmer Holdings Inc.
Ďalšie informácie o výrobku si pozrite na stránke www.cddiagnostics.com
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Popis symbolov
In vitro diagnostická
zdravotnícka pomôcka

Autorizovaný zástupca
v Európskej únii

Prečítajte si návod na použitie

Spotrebujte do

Nesterilné zariadenie

Obsahuje dostatočné
množstvo na <n> testov.

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

86 °F
30 °C

Ohraničenie teploty

36 °F
2 °C
Výrobca

Zimmer GmbH
Sulzerallee 8
8404 Winterthur
Switzerland
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