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Aluseline eeltöötluslahus
IN VITRO DIAGNOSTILISEKS KASUTAMISEKS.
Aluseline eeltöötluslahus on ette nähtud kasutamiseks
koos Fungitell® STAT proteaasi tsümogeenipõhise
kolorimeetrilise testiga (Fungitell® STAT, Cat # FT007,
Associates of Cape Cod, Inc poolt).
Pakendatud reagent
Iga viaal sisaldab 2,5 ml 0,125 M KOH ja 0,6 M KCl
lahust. See toode on sertifitseeritud segavate glükaanide
vabalt.
Ettevaatusabinõud
1. Professionaalsetele kasutajatele.
2. Looge analüüsi läbiviimiseks puhas keskkond.
Kasutage materjale ja reaktiive, mis sertifikaadi
kohaselt ei sisalda avastataval hulgal (1→3)-β-D glükaani tausttasemeid. Pange tähele, et analüüsi
Fungitell® STAT võivad häirida nii glükaan kui ka
inimkehalt, riietelt, konteineritest, veest ja
õhutolmust
lähtuv
saastumine
seentega.
Tselluloosmaterjalid, nagu marli, pabersalvrätikud ja
papp, võivad analüüsi keskkonda (1→3)-β-Dglükaani lisada.
3. Kahjustatud sisuga tooteid ei tohi kasutada.
4. Ärge kasutage toodet pärast kõlblikkusaega.
5. Silmade ja nahaga kokkupuute vältimiseks kasutage
sobivat kaitseriietust. Seda toodet on soovitatav
kasutada bioloogilise ohutuse kabinetis, et vältida
sissehingamist ja suurendada patsiendi proovidega
töötamise ajal kasutajate ohutust ning vähendada
protseduuri ajal keskkonna (1→3)-β-D-glükaaniga
saastumise võimalust.
Potentsiaalselt saastunud
(patogeeni sisaldavate) vedelikega kokku puutunud
materjalid tuleb hävitada vastavalt kohalikele
eeskirjadele.
6. Ohutuskaart on saadaval
aadressil www.acciusa.com.

ettevõtte

veebisaidil

Protseduur
Aluseline eeltöötluslahus on kasutusvalmis lahus.
Aluseline eeltöötluslahus muundab kolmik-heeliksilised
glükaanid üheahelalisteks glükaanideks1, 2, mis on

Fungitell® STAT-analüüsis reaktiivsemad. Lisaks
toimib aluseline pH seerumi proteaaside ja inhibiitorite
inaktiveerimiseks, mis võivad analüüsi häirida3. Allpool
on
esitatud
ainult
aluselise
eeltöötluslahuse
kasutamisega
seotud
toimingud.
Täieliku
®
testimisprotseduuri leiate Fungitell STAT IFU-st
(PN002603).
• Valmistage ette patsiendi katsutid
a. Homogeensuse
tagamiseks
keerutage
patsiendi proove vähemalt 20 sekundit.
b. Lisage patsiendi proov ja aluseline
eeltöötluslahus
suhtega
1:4
sobivasse
märgistatud tühja katsutisse. Soovitatavad
mahud on 50 µl patsiendi proovi ja 200 µl
aluselist eeltöötluslahust.
c. Keerutage 15 sekundit ja katke.
• Valmistage ette Fungitell® STAT Standard
katsuti
a. Lahustage üks Fungitell® STAT standard viaal
partii# spetsiifilise LAL-i reagendivee mahuga
ja keerutage 15 sekundit.
b. Lisage
partii#
spetsiifiline
aluselise
eeltöötluslahuse maht.
Märkus: Partii# spetsiifilised taastamis- ja
eeltöötluslahuste mahud on toodud Fungitell®
STAT Standard pakendi etiketil, Fungitell®
STAT toote analüüsisertifikaadil ja on
saadaval ettevõtte veebisaidil.
c. Keerutage 15 sekundit ja katke.
• Eeltöötluse inkubatsioon
Inkubeerige patsiendi katsuteid ja Fungitell®
STAT
Standard
viaali
10
minutit
temperatuuril 37 °C.
Hoiustamine ja utiliseerimine
Hoiustada temperatuuril 2–30 °C. Lahtised viaalid on
soovitatav hävitada vastavalt laboriprotseduuridele.
Võimaliku saastumise vältimiseks on soovitatav mitte
kasutada avatud viaali rohkem kui ühe tsükli jooksul.
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