
Detektáló Reagens-Kit 1 IN0119CE-HU Rev. 003 

 
 

DETEKTÁLÓ REAGENS-KIT 
(bioMérieux ref. 39300 / Hologic kat.szám 201791) 

 
FELHASZNÁLÁSI  TERÜLET 

 
A DETEKTÁLÓ REAGENS-KIT-ben lévő két reagenst a Hologic tesztkészletekkel együtt használják a megfelelő 
csomagolási mellékletekben és a készülék Kezelői kézikönyvében leírt útmutatások szerint. 
 

MELLÉKELT REAGENSEK ÉS ANYAGOK 

 
Megjegyzés: A reagensekkel összefüggésbe hozható figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokkal 
kapcsolatban lásd a Biztonsági adatlap könyvtárat (Safety Data Sheet Library) a www.hologic.com/sds lapon. 
 
Hologic DETEKTÁLÓ REAGENS-KIT (1.200 teszt) 
(bioMérieux ref. 39300 / Hologic kat.szám 201791) 
 
Detektáló reagens I (RI) 
0,1% hidrogén-peroxid 0,001 N salétromsavban.  1x240 mL 
 
Detektáló reagens II (RII) 
1 N nátrium-hidroxid. 1x240 mL 
 

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK 

 
In vitro diagnosztikai felhasználásra. 
 
Ügyeljen, hogy a Detektáló reagens I és II ne érintkezzék a bőrével, a szemével, vagy a nyálkahártyáival. Mossa 
le vízzel, ha ezek a reagensek a szemével, vagy a bőrével érintkeznek. Ha kiloccsannak ezek a reagensek, 
hígítsa meg vízzel és törölje szárazra. 
 

TÁROLÁS ÉS KEZELÉS 

 
A DETEKTÁLÓ REAGENS-KIT-ben lévő reagenseket  2°- 25°C-on kell tárolni és a tartályukra nyomtatott dátumig 
stabilisak. Ha a reagensek a szállítás, vagy a tárolás során megfagynak, csapadék képződhet bennük. A 
reagensek felmelegítése 37°- 60°C-ra elősegíti a csapadék feloldódását. Ha a reagenseket fel kellett melegíteni, 
a felhasználás előtt hűtse le szobahőmérsékletre és alaposan keverje fel. 
 

AZ ELJÁRÁS 

Lásd a luminométer Kezelői kézikönyvét. 
 
A.  Távolítsa el a régi Detektáló reagenseket és egy mosási folyamattal ürítse ki a tömlőket. 
B.  Fordítsa fel a palackokat, hogy alaposan felkeverje az új Detektáló reagensek tartalmát. 
C.  Helyezze be a reagenseket a készülékbe, amint az a megfelelő Kezelői kézikönyvben le van írva. 

Azoknál a készülékeknél, amelyeknél egy második Detektáló reagens-tartályt kell használni, a tartály 
helyes használatával kapcsolatban nézzen utána a készülék Kezelői  kézikönyvében. 

 

MEGJEGYZÉSEK A VIZSGÁLATHOZ 

A.  A készülék használata előtt győződjék meg arról, hogy az összes tömlő fel van töltve a Detektáló 
reagensekkel. 

B.  Ellenőrizze az ujonnan bevitt reagensek háttérértékeit, ha olyan készülékekkel dolgozik, amelyek egy 
második Detektáló reagens-tartály használatát teszik szükségessé. A háttérmérés középértékének a 
készülék Kezelői kézikönyvében megadott specifikációk alatt kell lennie. 

C.  Ha lehetséges, vigye be a Detektáló reagensek új térfogatát a készülék szoftverjébe. 
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Hologic, Inc. 
10210 Genetic Center Drive 
San Diego, CA 92121 USA 

 

 
 

 
 

 

 
Ezt a terméket egy vagy több, a www.hologic.com/patents címen felsorolt Egyesült Államok-beli szabadalom védheti. 
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