AccuProbe® Detection Reagent Kit
Reagenserne i Detection Reagent Kit (Varenr. 1791) er beregnet til brug med AccuProbe® analysesæt i henhold
til de respektive vejledninger. Indeholder reagenser til 1200 tests.
REAGENSBESKRIVELSE
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.
Detection Reagent I
En brun plasticbeholder med 240 mL 0,1% hydrogenperoxid i 0,001 N salpetersyre.
Detection Reagent II
En klar plasticbeholder med 240 mL 1 N natriumhydroxid.
RISIKO & SIKKERHED
Undgå direkte kontakt med hud, øjne og slimhinder. Ved kontakt skylles straks med rigelige mængder vand. Ved
spild aftørres området med fugtigt papir.
OPBEVARING & HOLDBARHED
Reagenserne skal opbevares ved 2 - 25°C og er holdbare indtil den anførte udløbsdato.
Hvis reagenserne under transport bliver udsat for frysning kan der dannes et bundfald. I så fald opvarmes
reagenserne ved 37 eller 60°C indtil bundfaldet er opløst. Efter opvarmning afkøles reagenserne til 20 - 25°C og
blandes grundigt før brug.
FREMGANGSMÅDE
1. Udløbne reagenser fjernes fra reservoirerne og slangerne tømmes med vaskeproceduren.
2. For Leader I tømmes beholderne helt og de skylles med destilleret vand, som bortkastes. Slangerne skylles
grundigt med destilleret vand for at fjerne eventuelle partikler eller bundfald.
3. De friske detektionsreagenser vendes omhyggeligt og forbindes gennem slangerne med de respektive
pumper. Derefter placeres reagensbeholderne i instrumentet eller i holderen. For Leader I tømmes
reagenserne over i de rengjorte beholdere. Slangerne skylles med de nye reagens med vaskeproceduren.
NOTER
1. Det skal sikres, at alle slanger er fyldte med frisk reagens før analyse.
2. Check reagensernes baggrundstælletal. Middelværdien skal være lavere end angivet i specifikationerne,
som er angivet i vejledningen for instrumentet.
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