
 Aptima™

 

Kit de fluidos do ensaio Aptima (sistema Panther™) 
 

Kit de fluidos do ensaio Aptima (sistema Panther) 1 502181PT Rev. 002 

Para utilização no diagnóstico in vitro. 

Utilização prevista 
O kit de fluidos do ensaio Aptima destina-se a ser utilizado no sistema Panther. 

Materiais fornecidos 
Nota: Para obter informações sobre quaisquer declarações de perigo e de precaução que possam estar 
associadas a estes reagentes, consulte a Biblioteca de fichas de dados de segurança (Safety Data Sheet Library) 
em www.hologic.com/sds. 

Kit de fluidos do ensaio Aptima (n.º de cat. 303014) 

(Conservar a uma temperatura entre 15 °C e 30 °C após a recepção) 

Símbolo Componente Quantidade 
W Solução de lavagem Aptima 

Solução tamponada HEPES 10 mM contendo menos de 2% de conservante. 
1 x 2,9 L 

O Reagente óleo Aptima 

Óleo de silicone. 
1 x 260 mL 

DF Tampão para o fluido de desactivação Aptima 

Solução tamponada de bicarbonato 800 mM. 
1 x 1,4 L 

Advertências e precauções 
A. Utilize as precauções laboratoriais habituais. 

B. Evite a contaminação microbiana e com ribonuclease dos fluidos do ensaio Aptima. 

Requisitos de conservação e manuseamento 
A. Conservar os fluidos do ensaio Aptima a uma temperatura de 15 °C a 30 °C.  

B. Depois de abertos, os fluidos do ensaio Aptima mantêm-se estáveis durante 60 dias.  

C. Não utilize após o fim do prazo de validade. 

Procedimento 
Substitua os frascos na gaveta de fluidos universais quando tal for solicitado pelo sistema. Consulte o Panther 
System Operator’s Manual (Manual do Operador do Sistema Panther). 
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Hologic, Inc. 
10210 Genetic Center Drive 
San Diego, CA 92121 EUA 
 
Apoio ao Cliente: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442) 
 customersupport@hologic.com 

Suporte técnico: +1 888 484 4747 
 molecularsupport@hologic.com 

Para obter mais informações sobre contactos, aceda a www.hologic.com. 
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