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Detection Reagent Kit 
(bioMérieux ref. 39300 /Hologic kat. č. 201791) 

 
PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ  

Dvě činidla obsažená v kitu DETECTION REAGENT KIT se používají s testy Hologic podle instrukcí uvedených v 
příslušných příbalových letácích a v provozním manuálu přístroje. 

DODÁVANÁ ČINIDLA A MATERIÁLY 

Poznámka: Informace o H-větách a P-větách, které mohou být spojeny s reagenciemi, naleznete v knihovně 
bezpečnostních listů (Safety Data Sheet Library ) na adrese www.hologic.com/sds. 
 
Hologic DETECTION REAGENT KIT (1200 testů) 
(bioMérieux ref. 39300 /Hologic kat. č. 201791) 
 
Detekční činidlo I (RI) 
0,1% peroxid vodíku v 0,001 N kyselině dusičné  1 x 240 ml 
 
Detekční činidlo II (RII) 
1 N hydroxid sodný 1 x 240 ml 
 
VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ 

Pro diagnostické použití in vitro. 
 
Zamezte kontaktu detekčního činidla I a II s kůží, očima a sliznicemi. Pokud dojde ke kontaktu činidel s kůží nebo 
očima, omyjte postižené místo vodou. Při rozlití činidel zřeďte rozlitou tekutinu vodou a otřete do sucha.   

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A ZACHÄZENÍ 

Činidla obsažená v kitu  DETECTION REAGENT KIT se musí skladovat při teplotě 2° až 25°C, ve které jsou stabilní 
až do data expirace vyznačeného na obalu. Pokud jsou činidla v průběhu přepravy nebo skladování zmrazena, může 
se vytvořit precipitát. Zahřátí činidel na teplotu 37° až 60°C usnadňuje rozpuštění precipitátu. Pokud je nutné zahřát 
činidla, před použitím je ochlaďte na teplotu místnosti a důkladně promíchejte.  

POSTUP  

Viz provozní manuál luminometru. 
 
A. Odstraňte stará detekční činidla a prázdné linie pomocí protokolu WASH. 
B. Otočte lahvičkou, aby se důkladně promíchal obsah nových detekčních činidel. 
C. Vložte činidla do přístroje podle  instrukcí uvedených v příslušném provozním manuálu přístroje. U přístrojů, u 

kterých je třeba použít další zásobníky detekčního činidla, se pro správné použití dalších zásobníků 
detekčního činidla obraťte na provozní manuál přístroje.   

POZNÁMKY K POSTUPU 

A. Přesvědčte se, že všechny linie jsou před použitím přístroje naplněny detekčními činidly. 
B. Zkontrolujte hodnotu pozadí nově používaných činidel u přístrojů, u kterých je třeba použít další zásobníky 

detekčního činidla. Střední hodnota pozadí musí být nižší, než jsou specifikace uvedené v provozním manuálu 
přístroje. 

C. Pokud je to možné, naprogramujte software přístroje novými objemy detekčních činidel.  
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