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In vitro diagnostiseen käyttöön. 

Ainoastaan vientiin Yhdysvalloista. 

Käyttötarkoitus 
Aptima unisex -tarvikesarja vanupuikkonäytteiden keräämiseen naisen kohdunkaulalta ja miehen virtsaputkesta 
käytettäväksi Aptima -määritysten kanssa. Aptima unisex -tarvikesarja vanupuikkonäytteiden keräämiseen on 
tarkoitettu vanupuikkonäytteiden ottamiseen naisen kohdunkaulalta tai miehen virtsaputkesta. 

Pakkauksessa olevat tarvikkeet 
50 Aptima unisex -tarvikesarjaa vanupuikkonäytteiden keräämiseen kohdunkaulalta ja miehen 
virtsaputkesta (luettelonro 301041) 

Jokainen tarvikesarja sisältää seuraavat: 

Tuotteen osa Määrä Kuvaus 

Unisex-vanupuikko näytteen 
keräämiseen 1 Vanupuikko näytteen keräämiseen kohdunkaulalta tai miehen 

virtsaputkesta. 

Puhdistusvanupuikko 1 Puhdistusvanupuikko naisille. 

Siirtoputki 1 Aptima -vanupuikon siirtoliuosta (2,9 ml) sisältävä putki. 

Varoitukset ja varotoimet 
A. Siirtoliuosta ei saa päästää suoraan iholle tai limakalvolle eikä sitä saa nauttia sisäisesti. 

Tarvikesarjan säilytysvaatimukset 
Säilytä keräystarvikesarja huoneenlämpötilassa (15 °C – 30 °C). 

Vanupuikolla otetun näytteen suorituskyky 
Vanupuikolla naisen kohdunkaulalta ja miehen virtsaputkesta otetun näytteen suorituskykyominaisuudet 
määrityksen aikana annetaan asianmukaisen Aptima -määrityksen pakkausselosteessa. Aptima -määritysten 
pakkausselosteita voi tarkastella Internetissä osoitteessa www.hologic.com. Miehen virtsaputkesta otetun 
vanupuikkonäytteen suorituskykyä ei ole osoitettu kaikille Aptima -määrityksille.  

Näytteiden kerääminen ja käsitteleminen 
A. Kohdunkaulalta otetut näytteet 

Huomautus: Jos putken sisältö läikkyy, hävitä putki ja vaihda tilalle uusi Aptima Unisex -vanupuikkosiirtoputki. 

1. Poista liiallinen lima kohdunkaulan suulta ja ympäröiviltä limakalvoilta puhdistavalla vanupuikolla 
(pakkauksessa oleva valkovartinen vanupuikko, jossa punaista painotekstiä). Hävitä tämä vanupuikko. 
Huomautus: Liiallisen liman poistamiseen kohdunkaulan suulta voidaan käyttää suurikärkistä vanupuikkoa 
(ei tule pakkauksen mukana).  

2. Työnnä näytteen keräämiseen käytettävä vanupuikko (sinivartinen puikko, jossa vihreää painotekstiä) 
kohdun kaulakanavaan. 

3. Pyöritä vanupuikkoa varovasti myötäpäivään 10–30 sekuntia kohdun kaulakanavassa, jotta saat varmasti 
riittävästi näytettä. 

4. Vedä vanupuikko varovasti pois; vältä koskettamasta sillä vaginan limakalvoja. 
5. Poista korkki näytteensiirtoputkesta ja sijoita välittömästi vanupuikko, jolla näyte on otettu, siirtoputkeen. 
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6. Katkaise vanupuikon varsi varovasti vanupuikon poikkiviivan kohdalla putken kylkeä vasten ja hävitä 
vanupuikon varren yläosa. Varo läikyttämästä putken sisältöä. 

7. Kierrä näytteensiirtoputken korkki tiukasti kiinni. 
B. Miehen virtsaputkesta otetut näytteet 

1. Potilaan ei tule virtsata vähintään 1 tuntiin ennen näytteen keräämistä. 
2. Työnnä näytteen keräämiseen käytettävä vanupuikko (sinivartinen puikko, jossa vihreää painotekstiä) 2–4 

cm virtsaputkeen. 
3. Pyöritä vanupuikkoa varovasti myötäpäivään 2–3 sekuntia virtsaputkessa, jotta saat varmasti riittävästi 

näytettä. 
4. Vedä vanupuikko varovasti pois. 
5. Poista korkki näytteensiirtoputkesta ja sijoita välittömästi vanupuikko, jolla näyte on otettu, siirtoputkeen. 
6. Katkaise vanupuikon varsi varovasti vanupuikon poikkiviivan kohdalla putken kylkeä vasten ja hävitä 

vanupuikon varren yläosa. Varo läikyttämästä putken sisältöä. 
7. Kierrä näytteensiirtoputken korkki tiukasti kiinni. 

Näytteen siirtäminen ja säilyttäminen 
Keräämisen jälkeen vanupuikko siirretään ja se säilytetään näytteensiirtoputkessa lämpötilassa 2 °C – 30 °C 
testaukseen asti. Näytteet on määritettävä  Aptima -määrityksillä 60 päivän sisällä keräämisestä. Jos pitempi 
säilytysaika on tarpeen, tutki asianmukaisen Aptima -määrityksen pakkausselostetta. 

Huomautus: Näytteet täytyy lähettää soveltuvien kansallisten ja kansainvälisten kuljetusmääräyksien mukaisesti. 

Rajoitukset 
A. Tämä keräystarvikesarja on tarkoitettu vain Aptima -määrityksiä varten. Suorituskykyä ei ole 

määritetty muiden tuotteiden kanssa. 

B. Miesten virtsaputkesta otettujen vanupuikkonäytteiden suorituskykyä ei ole osoitettu Aptima 
Trichomonas vaginalis -määritykselle.

 

 
 



Aptima™ 
 

Aptima unisex -tarvikesarja vanupuikkonäytteiden 
keräämiseen kohdunkaulalta ja miehen virtsaputkesta 3 502135FI Versio 005 

 

 

 
   

Hologic, Inc. 
10210 Genetic Center Drive 
San Diego, CA 92121, USA 
 
Asiakastuki:  +1 800 442 9892 
   customersupport@hologic.com 

Tekninen tuki:  +1 888 484 4747 
molecularsupport@hologic.com  

Lisää yhteystietoja osoitteessa www.hologic.com. 
 

Hologic, Aptima, ja Aptima Combo 2 ovat tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Hologic, 
Inc. ja/tai sen tytäryhtiöt Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. 

Muut tässä pakkauksen tuoteselosteessa mahdollisesti esiintyvät tavaramerkit ovat niiden vastaavien omistajiensa 
omaisuutta. 

Tämä tuote voi olla suojattu yhdellä tai useammalla www.hologic.com/patents-sivustolla mainitulla US-patentilla. 
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