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Til iv vitro diagnostisk bruk

Bruksområder
Aptima Whole Blood Diluent (WBD) (Aptima Fullblodsfortynningsrør)-rør er beregnet brukt 
ved prosessering av fullblodsprøver.

Prosedyrens prinsipper
Aptima WBD brukes til å prosessere fullblodsprøver i forhåndsfylte WBD-rør. Se anvisninger 
om prøvepreparering finnes i det relevante assayets pakningsvedlegg. 

Materialer som leveres
Aptima WBD-rør (kat. nr. PRD-06783)

Nødvendige materialer som er tilgjengelige separat
Kalibrert pipette og spisser med hydrofobplugger for å overføre prøve fra den primære 
samlebeholderen til WBD-røret.

Advarsler og forholdsregler
A. Til in vitro-diagnostisk bruk.

B. Til profesjonell bruk.

C. Se det relevante assaypakningsvedlegget for å finne flere advarsler og forholdsregler. Se
sikkerhetsarket på www.hologic.com/sds for å finne informasjon med eventuelle fare- eller
forsiktighetserklæringer i forbindelse med WBD-røret.

D. Bruk bare medfølgende eller spesifiserte engangs laboratorievarer.

E. Bruk rutinemessige laboratorieforholdsregler. Ikke spis, drikk eller røyk i anviste
arbeidsområder. Bruk engangshansker uten pulver, øyevern og laboratoriefrakker når du
håndterer prøver og reagenser. Vask hendene grundig når du har håndtert prøver og
reagenser.

F. Vær forsiktig for å unngå krysskontaminering under håndteringen av prøven. Prøver kan
inneholde høye nivåer av målet. Sørg for at prøvebeholderne ikke kommer i kontakt med
hverandre, og kast brukte materialer uten å føre dem over åpne beholdere. Hvis hansker
kommer i kontakt med prøven, skift hansker for å unngå krysskontaminering.

G. Ikke bruk denne fortynneren etter utløpsdatoen.

Komponent Beskrivelse Mengde

WBD-rør 1 rør inneholder 1,425 ml WBD 100 hver
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Oppbevaring og håndteringskrav Aptima® 

Oppbevaring og håndteringskrav
Ved mottak, oppbevar WBD-rørene før bruk ved romtemperatur (15 °C til 30 °C). 

Prøveytelse
Assayytelsesegenskapene til prøvene finnes i de aktuelle pakningsvedleggene til assayet. 
Pakningsvedleggene til assayene er tilgjengelige på Internett på www.hologic.com.

http://www.hologic.com/
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