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In Vitro diagnosztikai alkalmazásra.

Tervezett Felhasználás 
Progensa PCA3 Specimen Diluent készlet a Progensa PCA3 Assay során vizsgált vizeletminta hígítására szolgál. 

Az Eljárás Alapelvei  
Progensa PCA3 Specimen Diluent készlet hígító oldatot tartalmaz a Progensa PCA3 Assay-ben vizsgált azon vizeletminták számára, 
amelyek vizsgálati eredménye kívül esik a Progensa PCA3 Assay mérési tartományán (nagyobb, mint az 5. Kalibrátor értéke). További 
részletes információt található a Progensa PCA3 Assay csomagolásában elhelyezett leírásban. A Progensa PCA3 Specimen Diluent 
készletet csak a gyűjtött és a Progensa PCA3 Urine Specimen Transport készlettel szállított vizeletminták hígítására lehet használni a 
Progensa PCA3 Assay-ben történő mérés céljából 

Reagensek 
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. 

Progensa PCA3 Specimen Diluent Készlet , Cat. No. 302351 

Szimbólum Komponens Menny. Leírás 

STM PCA3/PSA Specimen Transzport Médium 1 X 26 mL Foszfáttal pufferelt, 110 mM LLS tartalmazó oldat. 

Figyelmeztetések és óvatossági rendszabályok 
A. In Vitro diagnosztikai alkalmazásra 

B. Megfelel-e a Progensa PCA3 Assay csomagolásában önt további figyelmeztetések és óvatossági rendszabályok kapscolatban 
a Progensa PCA3 Assay. 

C. Csak a mellékelt vagy részletesen meghatározott eldobható laboratóriumi felszerelés alkalmazható. 

D. A szokásos laboratóriumi elővigyázat szükséges. Ne egyen, igyon vagy dohányozzon a kijelölt munkaterületeken. A 
vizeletminták, és a készlet reagenseinek kezelésekor viseljen eldobható, pormentes kesztyűt, védőszemüveget és 
laboratóriumi köpenyt. A vizeletminták, és a készlet reagenseinek kezelése után gondosan mosson kezet. 

E. A vizeletminták kezelésekor el kell kerülni a kerersztkontaminációt. A vizeletminták nagy mennyiségű célbavett mRNS-t 
tartalmazhatnak. Győződjön meg arról, hogy a vizeletminták nem érintkeznek-e egymással, és a használt anyagokat úgy dobja 
ki, hogy azok ne jussanak nyitott tartályok fölé. Amennyiben kesztyűje érintkezésbe lépne valamelyik vizeletmintával, a 
keresztkontamináció elkerülése végett vegyen fel egy másik kesztyűt. 

F. Lejárati idő után tilos a készletet használni. 

G. A vizeletminta integritásának megőrzése céljából a szállítás során megfelelő tárolási körülményeket kell fenntartani. A 
vizeletminta stabilitását nem értékeltük a javasolttól eltérő szállítási körülmények között. 

Tárolási és Kezelési Előírások 
A Progensa PCA3 Specimen Diluent készletet 2°C és 30°C közötti hőmérsékleten kell tárolni. 

Mintaszállítás és Tárolás  
A gyújtött vizeletmintákat a Progensa PCA3 Assay csomagolásában található leírás szerint kell tárolni és szállítani. 

Mintahígítási and Teszteljárás 
1. Ellenőrizze, hogy a feldolgozott, hígításra és újratesztelésre váró vizeletminta megfelelően volt-e tárolva, és megfelel-e a 

Progensa PCA3 Assay csomagolásában szerinti szállítási és tárolási követelményeknek. 

2. Hígítás előtt fordítsa föl a feldolgozott vizeletmintát, hogy összekeveredjen. A javasolt, de nem előírt hígítási arány 1:10, 
mintahígítót használva. Egy megfelelő méretű fiolába öntsön 1800 μL mintahígítót és 200 μL feldolgozott vizeletmintát! Zárja le a 
kémcsövet, és fordítsa meg ötször, hogy teljesen összekeveredhessenek. Ha a PCA3 és a PSA is újratesztelésre kerül, 
kétszerezze meg a mennyiséget (használjon 3600 μL mintahígítót és 400 μL feldolgozott vizeletmintát) az összekeverés előtt. 

3. Vizsgálja a hígított, feldolgozott vizeletmintát a Progensa PCA3 Assay -mal, a Progensa PCA3 Assay csomagolásában leírás 
szerint. 

4. Ismételje meg a műveletet ahányszor szükséges, egészen addig, amíg a feldolgozott vizeletminta interpolál a skálabeosztással. 
A kezdeti hígítás tovább hígítható a 2. lépésben leírtak szerint.  
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Hologic, Inc. 
10210 Genetic Center Drive 
San Diego, CA  92121 USA 

 

USA és Nemzetközi kapcsolattartás  
 
Ügyfélszolgálat:  +1 844 Hologic (+1 844 465 6442) 
   customersupport@hologic.com 
 
Technikai segítség:   +1 858 410 8511  

  molecularsupport@hologic.com 

  

A további elérhetőségeket lásd a www.hologic.com honlapon.  

 

 

 

 

A Hologic és a Progensa a Hologic, Inc. vállalatnak és/vagy fiókvállalatainak a védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei az Egyesült 
Államokban és/vagy más országokban. 
 

A kézikönyvben esetlegesen szereplő összes többi védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona. 
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