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Aptima™

Til in vitro diagnostisk brug.

Tilsigtet anvendelse

Aptima Auto Detect Kit skal anvendes sammen med et Leader ™ HC+
luminometer og Tigris™ instrumentsystemet.

Materialer der følger med

Bemærk: For oplysninger om enhver fare og sikkerhedserklæringer, der
kan være tilknyttet reagenser, henvises til Safety Data Sheet Library
(Arkivet med sikkerhedsdataark) på www.hologic.com/sds.

  

Advarsler og forholdsregler

A. Til in vitro diagnostisk brug. 

B. Undgå, at Auto Detect 1 og Auto Detect 2 kommer i kontakt med
huden, øjnene og slimhinderne. Hvis disse væsker kommer i
kontakt med huden eller øjnene, vaskes det pågældende sted med
vand. Hvis disse væsker spildes, skal den spildte væske fortyndes
med vand ,  i nden  den  tø r res  op .  Ru t inemæss ige
laboratorieforholdsregler skal følges.

Krav til opbevaring og håndtering

Væskerne i Aptima Auto Detect Kit skal opbevares ved 15-30 °C. Hvis
væskerne nedfryses under forsendelse eller opbevaring, kan der dannes
bundfald. Bundfaldet kan lettest opløses ved at varme væskerne op til
37-60 °C. Hvis opvarmning er nødvendig, skal væskerne køles ned til
stuetemperatur og blandes grundigt inden brug. Væsker skal have en
temperatur på 18-28 °C inden brug sammen med Leader HC+
luminometeret og 15-30 °C inden brug på Tigris-systemet.

Fremgangsmåde
1. Fjern de eksisterende Auto Detect-flasker.

2. Sæt de nye Auto Detect-flasker i instrumentet som anvist i
betjeningsvejledningen til det pågældende instrument.

Bemærkninger til fremgangsmåden
1. Husk, at instrumentet skal primes med Auto Detect-væsker inden

brug.

2. Mulige årsager til fejl omfatter operatørfejl under isætning af flasker
og brug af Auto Detect 1 og Auto Detect 2 med overskredet
udløbsdato.
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Symbol Komponent Beskrivelse Kvantum

R1
Aptima Auto 
Detect 1

Vandig opløsning, der 
indeholder 0,1 % 
hydrogenperoxid og 
0,001 N salpetersyre 

1 x 245 ml

R2
Aptima Auto 
Detect 2

1,6 N natriumhydroxid 1 x 245 ml
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