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Aptima™

Pro diagnostické použití in vitro.

Účel použití
Autodetekční Souprava Aptima se používá s luminometrem Leader™

HC+ a nástrojovým systémem Tigris™.

Dodávané materiály
Poznámka: Informace o H-větách a P-větách, které mohou být spojeny
s reagenciemi, naleznete v knihovně bezpečnostních listů (Safety Data
Sheet Library) na adrese www.hologic.com/sds.  

Varování a bezpečnostní opatření
A. Pro diagnostické použití in vitro. 

B. Zamezte styku autodetekčních činidel 1 a 2 s kůží, očima a
sliznicemi. Omyjte vodou, pokud se tyto roztoky dostanou do styku s
kůží nebo očima. Pokud dojde k vylití těchto kapalin, nařeďte je
vodou a dosucha vytřete. Používejte rutinní laboratorní bezpečnostní
opatření.

Požadavky na uchovávání a manipulaci
Kapaliny obsažené v Autodetekční Souprava Aptima mají být
uchovávány při teplotě 15 až 30 °C. Pokud dojte k zmrznutí kapalin při
přepravě nebo uchovávání, může dojít ke vzniku precipitátu. Zahřátí
kapalin při teplotě 37 až 60 °C usnadňuje rozpuštění precipitátu. Pokud
je zahřívání nezbytné, zchlaďte kapaliny na pokojovou teplotu a
důkladně je před použitím promíchejte. Kapaliny musí mít teplotu 18 až
28 °C před použitím s luminometrem Leader HC+ a teplotu 15 až 30 °C
před použitím se systémem Tigris.

Postup
1. Vyjměte přítomné autodetekční lahvičky.

2. Zaveďte do přístroje nové autodetekční lahvičky dle postupu
uvedeného v odpovídající provozní příručce.

Poznámky k postupu 
1. Ujistěte se, že jsou do přístroje před použitím vloženy autodetekční

lahvičky.

2. Možné zdroje chyby zahrnují chybu obsluhy při instalaci lahviček nebo
použití autodetekčních činidel 1 a 2 po uplynutí doby jejich
použitelnosti.
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Symbol Složka Popis Množství

R1 Autodetekční 
činidlo Aptima 1

Vodný roztok obsahující 
0,1 % peroxid vodíku a 
0,001 N kyselinu 
dusičnou.

1 x 245 ml

R2 Autodetekční 
činidlo Aptima 2

1,6 N hydroxid sodný 1 x 245 ml
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