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Κιτ Aptima Auto Detect
Για in vitro διαγνωστική χρήση.

Προοριζόμενη Χρήση
Το Kit Aptima Auto Detect προορίζεται για χρήση με το φωτόμετρο
Leader™ HC+ και το εργαλείο Tigris™.

Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Υλικά που παρέχονται
Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τυχόν δηλώσεις ασφάλειας και
προφύλαξης που μπορεί να σχετίζονται με αντιδραστήρια, ανατρέξτε στη
βιβλιοθήκη δελτίων δεδομένων ασφάλειας (Safety Data Sheet Library)
στη διαδικτυακή τοποθεσία www.hologic.com/sds.

Υποστήριξη πελατών: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)

Kit Aptima Auto Detect - Áñ. êáô. 1048

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίας, επισκεφθείτε τη
διαδικτυακή τοποθεσία www.hologic.com.

customersupport@hologic.com
Τεχνική Υποστήριξη: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Σύμβολο

Συστατικό

Περιγραφή

Ποσότητα

R1

Aptima Auto
Detect 1

Υδατικό διάλυμα που
περιέχει υπεροξείδιο
1 X 245 mL
του υδρογόνου 0,1%
και νιτρικό οξύ 0,001 N

R2

Aptima Auto
Detect 2

1,6 N διοξείδιο του
νατρίου

1 X 245 mL

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
A.

Για in vitro διαγνωστική χρήση.

B.

Αποφύγετε την επαφή των Auto Detect 1 και 2 με το δέρμα, τα
μάτια και τους βλεννογόνους υμένες. Πλύνετε με νερό αν τα υγρά
αυτά έρθουν σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Αν τυχόν χυθούν τα
υγρά αυτά, αραιώστε με νερό και στεγνώστε σκουπίζοντας. Τηρείτε
τις συνήθεις προφυλάξεις εργαστηρίου.
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Τα υγρά που περιέχονται στο Kit Aptima Auto Detect πρέπει να
αποθηκεύονται στους 15°C ως 30°C. Αν τα υγρά παγώσουν κατά την
αποστολή ή την αποθήκευση, ενδέχεται να σχηματιστεί ίζημα. Η
αναθέρμανση των υγρών μεταξύ 37°C και 60°C διευκολύνει τη διάλυση
του ιζήματος. Αν είναι απαραίτητη η αναθέρμανση, αφήστε τα υγρά να
αποκτήσουν θερμοκρασία δωματίου και αναμίξτε προσεκτικά πριν τη
χρήση. Τα υγρά πρέπει να βρίσκονται μεταξύ 18°C και 28°C πριν τη
χρήση με το Φωτόμετρο Leader HC+ και μεταξύ 15°C και 30°C πριν τη
χρήση με το Σύστημα Tigris.

Διαδικασία
1.

Αφαιρέστε τις υπάρχουσες φιάλες Auto Detect.

2.

Τοποθετήστε τις νέες φιάλες Auto Detect στο εργαλείο όπως
περιγράφεται στο Εγχειρίδιο χρήστη του σχετικού εργαλείου.

Σημειώσεις επί της διαδικασίας
1.

Bεβαιωθείτε ότι έχει γίνει πλήρωση του εργαλείου με Auto Detect
πριν τη χρήση.

2.

Οι πιθανές πηγές σφάλματος περιλαμβάνουν σφάλμα του χειριστή
κατά την τοποθέτηση των φιαλών ή χρήση Auto Detect 1 και Auto
Detect 2 μετά την ημερομηνία λήξης.
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