
Kit Aptima Auto Detect

Kit Aptima Auto Detect 1 IN0055-01-PT Rev. 002

Aptima™

Para uso em diagnóstico in vitro.

Utilização pretendida
O Kit Aptima Auto Detect destina-se a ser usado com o luminómetro
Leader™ HC+ e o sistema de instrumentos Tigris™.

Materiais fornecidos
Nota: Para obter informações sobre quaisquer declarações de perigo e
de precaução que possam estar associadas a estes reagentes, consulte
a Biblioteca de fichas de dados de segurança (Safety Data Sheet
Library) em www.hologic.com/sds.

  

Avisos e precauções
A. Para uso em diagnóstico in vitro. 

B. Evite o contacto do Auto Detect 1 e 2 com a pele, olhos e
membranas mucosas. Lave com água se estes fluidos entrarem
em contacto com a pele ou os olhos. Se ocorrer o derrame destes
fluidos, dilua com água e seque com um pano. Adopte precauções
de laboratório de rotina.

Requisitos de armazenamento e manuseamento
Os fluidos contidos no Kit Aptima Auto Detect devem ser armazenados
entre 15°C a 30°C. Se os fluidos congelarem durante a expedição ou
armazenamento, pode ocorrer a formação de precipitado. O
aquecimento dos fluidos entre 37°C e 60°C facilita a dissolução do
precipitado. Se for necessário o aquecimento, deixe os fluidos
arrefecerem à temperatura ambiente e mexa bem antes da sua
utilização. Os fluidos devem estar entre 18°C e 28°C antes da sua
utilização com o luminómetro Leader HC+ e entre 15°C e 30°C antes
da sua utilização com o sistema Tigris.

Procedimento
1. Retire os frascos de Auto Detect existentes.

2. Instale os novos frascos de Auto Detect no instrumento, tal como
descrito no Manual do Operador do instrumento.

Notas processuais
1. Certifique-se de que o instrumento é preparado com Auto Detects

antes da sua utilização.

2. As possíveis fontes de erro incluem erros do operador durante a
instalação dos frascos ou utilização de frascos de Auto Detect 1 e
Auto Detect 2 fora do prazo.
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Símbolo Componente Descrição Quantidade

R1 Aptima Auto 
Detect 1

Solução aquosa 
contendo 0,1 % de 
peróxido de hidrogénio 
e 0,001 N de ácido 
nítrico

1 x 245 ml

R2 Aptima Auto 
Detect 2

1,6 N de hidróxido de 
sódio

1 x 245 ml
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