ZESTAW ODCZYNNIKÓW DO DETEKCJI
(bioMerieux ref. 39300 / Hologic Cat. No. 201791)

ZASTOSOWANIE
Dwa odczynniki zawarte w zestawie ODCZYNNIKI DO DETEKCJI są przeznaczone do odczytywania wyników testów
Hologic zgodnie z instrukcjami załączonymi do opakowania oraz podręczną instrukcją obsługi aparatu.
DOSTARCZONE ODCZYNNIKI I MATERIAŁY
Uwaga: Aby uzyskać informacje dotyczące zagrożeń oraz oświadczenia o środkach ostrożności w postępowaniu z
odczynnikami, należy skorzystać z Safety Data Sheet Library [Biblioteki Kart Charakterystyki Bezpieczeństwa
Substancji] pod adresem www.hologic.com/sds.
ZESTAW ODCZYNNIKÓW DO DETEKCJI
(bioMerieux ref. 39300 / Hologic Kat. No. 201791)

(1 200 Testów)

Odczynnik do detekcji I (RI)
0.1% Woda utleniona w 0.001 N Kwasie azotowym

1 x 240 mL

Odczynnik do detekcji II (RII)
1 N Wodorotlenek sodu

1 x 240 mL

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Do stosowania w diagnostyce in vitro.
Unikać kontaktu Odczynników do Detekcji I i II ze skórą, oczami, i błonami śluzowymi. Jeżeli doszło do kontaktu
skóry lub oczu z odczynnikami należy miejsce kontaktu przemyć obficie wodą. Jeżeli odczynniki rozlały się, należy
rozcieńczyć je wodą przed osuszeniem powierzchni.
PRZECHOWYWANIE ODCZYNNIKÓW I WYMAGANIA HANDLOWE
Zestaw Odczynników do Detekcji należy przechowywać w temp. od 2° do 25°C, tak przechowywane odczynniki
zachowują stabilność zgodnie z datą ważności oznaczoną na opakowaniu. Jeżeli odczynniki zamarzną podczas
transportu lub przechowywania, mogą się wytrącić. Podgrzanie odczynników do temp. od 37° to 60°C ułatwi
rozpuszczenie precypitatu. Jeżeli konieczne jest podgrzanie, przed użyciem należy ochłodzić odczynniki do
temperatury pokojowej i dokładnie wymieszać.
PROCEDURA
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi luminometru.
A.
Wylać stare odczynniki do odczytu i usunąć tekst z ekranu używając funkcji PŁUKANIE.
B.
Odwrócić butelki z nowymi Odczynnikami do Detekcji w celu dokładnego wymieszania.
C.
Zainstalować odczynniki w aparacie zgodnie z instrukcją obsługi. Dla aparatów, wymagających użycia
Odczynników do Detekcji w dwóch pojemnikach, należy zastosować postępowanie zgodnie z instrukcją
obsługi w celu właściwego użycia pojemników.
UWAGI PRAKTYCZNE
A.
Upewnić się przed użyciem aparatu, że wszystkie ustawienia są prawidłowe łącznie z odczynnikami do
odczytu.
B.
Sprawdzić wartość tła nowo przeniesionych odczynników, kiedy działanie aparatu wymaga użycia powtórnego
pojemników z Odczynnikami do Detekcji. Średnia wartość tła powinna wynosić poniżej specyfikacji
umieszczonej w instrukcji obsługi aparatu.
C.
Sprawdzić czy program aplikacyjny w aparacie odnosi się do nowych wartości Odczynników do Odczytu.
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