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 Aptima™ 
 

 

Aptima Urīna Paraugu Transporta mēģenes 
Lietot in vitro diagnostikai. 

Tikai eksportam no ASV. 

Pielietojums 
Aptima urīna paraugu transporta mēģenes ir paredzētas lietošanai ar Aptima testiem. Aptima urīna paraugu 
transporta mēģenes ir paredzētas vīriešu vai sieviešu urīna paraugu ievākšanai un transportēšanai. 

Iekļautie materiāli 
Aptima Urīna Paraugu Transporta mēģenes (kat. Nr. 105575) 

Sastāvdaļa Skaits Apraksts 

Paraugu transporta mēģene 100 gab. 2 mL Aptima urīna transporta vidi saturoša mēģene. 

Nepieciešamie materiāli, kuri nav iekļauti komplektā 
Vienreizējās lietošanas pipete 2 mL urīna pārnešanai no sākotnējā ievākšanas konteinera uz Aptima urīna 
paraugu transporta mēģeni. 

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi 
A. Izvairīties no transporta vides tiešas saskares ar ādu, gļotādām vai iekšķīgas lietošanas. 

Uzglabāšanas nosacījumi 
Uzglabāt urīna paraugu transporta mēģenes istabas temperatūrā (15°C līdz 30°C). 

Urīna Paraugu Veiktspēja 
Testa veiktspējas raksturojums vīriešu un sieviešu urīna paraugiem tiek dots atbilstošā Aptima testa lietošanas 
pamācībā. Aptima testa lietošanas pamācības tiešsaistē var aplūkot www.hologic.com. Vīriešu un sieviešu urīna 
paraugu veiktspēja netika izvērtēta visiem Aptima testiem.  

Paraugu ievākšana un uzturēšana 
1. Pacientiem jāatturas no urinēšanas vismaz 1 stundu pirms parauga ievākšanas. 
2. Pacientam jādod norādījumi par pirmā urīna savākšanu (aptuveni 20 mL līdz 30 mL no urinēšanas 

sākuma) urīna savākšanas tilpumā bez konservantiem. Lielāku urīna daudzumu ievākšana var izraisīt 
pārlieku parauga atšķaidīšanu, tādējādi samazinot testa jutību. Pacientēm sievietēm nav jānotīra labiālā 
zona pirms parauga ievākšanas. 

3. Noņemt vāciņu un izmantojot vienreizējo pipeti pārnest 2 mL urīna parauga transporta mēģenē. Pareizs 
urīna tilpums ir pievienots kad šķidruma līmenis urīna parauga transporta mēģenē atrodas starp 
melnajām līnijām norādītajām uz mēģenes etiķetes.  

4. Cieši aizvākot urīna paraugu transporta mēģeni. Tas ir uzskatāms kā apstrādāts urīna paraugs. 

Paraugu Transportēšana un uzglabāšana 
Pēc savākšanas apstrādātos urīna paraugus iepildīt Aptima urīna parauga transporta mēģenē 2°C līdz 30°C 
temperatūrā un uzglabāt 2°C līdz 30°C temperatūrā līdz testa veikšanai. Apstrādātie urīna paraugi ir jānosaka ar 
Aptima Testu 30 dienu laikā pēc ievākšanas. Ja nepieciešama ilgstošāka uzglabāšana, skatīt atbilstošos 
norādījumus Aptima testa lietošanas pamācībā. 

Urīna paraugus, kuri iepildīti sākotnējās ievākšanas konteinerī, transportējot uz laboratoriju jāuzglabā 2°C līdz 
30°C temperatūrā. Pārvietot urīna paraugus Aptima urīna paraugu transporta mēģenēs 24 stundu laikā pēc 
ievākšanas. Uzglabāt 2°C līdz 30°C temperatūrā un veikt testēšanu 30 dienu laikā pēc ievākšanas. 
Piezīme: Paraugi jānosūta atbilstoši spēkā esošajiem nacionālajiem un starptautiskajiem transportēšanas 
noteikumiem.  
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Ierobežojumi  Aptima™ 

Ierobežojumi 
A. Šī komplekta izmantošana ir paredzēta tikai ar Aptima testiem. Veiktspēja ar citiem izstrādājumiem netika 

izvērtēta.  

B. Vīriešu urīna paraugu veiktspēja netika izvērtēta Aptima Trichomonas vaginalis testam. 

           
 

 
 
 

Hologic, Inc. 
10210 Genetic Center Drive 
San Diego, CA 92121 USA  
 
Klientu atbalsts: +1 800 442 9892  

customersupport@hologic.com 
Tehniskā palīdzība: +1 888 484 4747 
 molecularsupport@hologic.com 
Lai saņemtu sīkāku kontaktinformāciju, apmeklējiet www.hologic.com. 
 

 
 
Hologic, Aptima, un Aptima Combo 2 ir Hologic, Inc. un/vai to meitasuzņēmumu preču zīmes un/vai reģistrētas 
preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs. 
  
Uz šo izstrādājumu var attiekties viens vai vairāki ASV patenti, kas atrodami vietnē www.hologic.com/patents. 
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