
 

 
 
 
 

Emäksinen esikäsittelyliuos 
 IN VITRO -DIAGNOSTIIKKAAN. 

Emäksinen esikäsittelyliuos on tarkoitettu käytettäväksi 
Fungitell® STAT -proteaasi-tsymogeenipohjaisessa 
kolorimetrisessä analyysissä (Fungitell® STAT, 
luettelonumero FT007, valm. Associates of Cape Cod, 
Inc). 

Reagenssi 
Jokaisessa pullossa on 2,5 ml 0,125 M:sta KOH- ja  
0,6 M KCl-liuosta.  On varmennettu, että tässä 
tuotteessa ei ole häiritseviä glukaaneja. 

Varotoimet 
1. Ammattilaisille.

2. Varmista, että analyysin suoritusympäristö on
puhdas. Käytä materiaaleja ja reagensseja, joista on
varmennettu, että ne eivät sisällä havaittavia (1→3)-
β-D-glukaanin taustatasoja. Huomaa, että
ihmiskehosta, vaatteista, astioista, vedestä ja ilman
pölystä peräisin oleva glukaani ja sienikontaminaatio
voi häiritä Fungitell® STAT -analyysiä.
Selluloosamateriaalit, kuten sideharso,
paperipyyhkeet ja pahvi, voivat lisätä analyysin
suoritusympäristön (1→3)-β-D-glukaanipitoisuutta. 

3. Tuotteita, joiden sisältö on vaurioitunut, ei saa
käyttää. 

4. Älä käytä tätä tuotetta viimeisen käyttöpäivämäärän
jälkeen. 

5. Käytä sopivaa suojavaatetusta silmä- ja 
ihokosketuksen välttämiseksi. On suositeltavaa 
käyttää tätä tuotetta biologisessa suojakaapissa
sisäänhengityksen välttämiseksi ja käyttäjän
turvallisuuden lisäämiseksi, kun käsitellään
potilasnäytteitä, ja ympäristöstä aiheutuvan (1→3)-
β-D-glukaanikontaminaatiomahdollisuuden 
vähentämiseksi toimenpiteen aikana. Mahdollisesti 
kontaminoituneille (patogeeneja sisältäville)
nesteille altistuneet materiaalit on hävitettävä
paikallisten määräysten mukaisesti. 

6. Käyttöturvallisuustiedote on saatavissa yrityksen
verkkosivustolla www.acciusa.com. 

Menettely 
Emäksinen esikäsittelyliuos on käyttövalmis liuos. 
Emäksinen esikäsittelyliuos muuttaa
kolmoisheliksiglukaanit yksisäikeisiksi glukaaneiksi1, 2, 

jotka ovat reaktiivisempia Fungitell® STAT -
analyysissä. Lisäksi emäksinen pH inaktivoi seerumin 
proteaaseja ja estäjiä, jotka voivat häiritä analyysiä3. 
Seuraavaksi esitetään vain ne vaiheet, jotka liittyvät 
emäksisen esikäsittelyliuoksen käyttöön. Katso koko 
analyysimenettely Fungitell® STAT -käyttöohjeesta 
(PN002603).  

• Valmista potilasnäyteputket 
a. Varmista potilasnäytteiden homogeenisuus

vorteksoimalla niitä vähintään 20 sekuntia.  

b. Lisää potilasnäyte ja emäksinen
esikäsittelyliuos suhteessa 1:4 nimilapulla
varustettuun tarkoitukseen sopivaan tyhjään
putkeen. Suositellut tilavuudet ovat 50 µl
potilasnäytettä ja 200 µl emäksistä
esikäsittelyliuosta. 

c. Vorteksoi 15 sekuntia ja sulje putki.

• Valmista Fungitell® STAT -standardin sisältävä
putki 
a. Liuota yksi pullo Fungitell® STAT -standardia

eränumerokohtaiseen tilavuuteen LAL-
reagenssivettä ja vorteksoi 15 sekuntia. 

b. Lisää eränumerokohtainen tilavuus emäksistä
esikäsittelyliuosta. 
Huomautus: Eränumerokohtaiset liuotus- ja
esikäsittelyliuostilavuudet on ilmoitettu 
Fungitell® STAT -standardin 
pakkausmerkinnässä ja Fungitell® STAT -
tuotteen määritysselosteessa. Ne löytyvät 
yrityksen verkkosivustolta.

c. Vorteksoi 15 sekuntia ja sulje putki.

• Esikäsittelyinkubaatio 
Inkuboi potilasnäyteputkia ja Fungitell®

STAT -standardiputkea 10 minuuttia    
37 °C:ssa. 

Säilytys ja hävittäminen 
Säilytä 2–30 °C:ssa. Avatut pullot suositellaan 
hävittämään laboratoriomenettelyn mukaisesti. 
Mahdollisen kontaminaation välttämiseksi suositellaan, 
että avattua pulloa ei käytetä kuin yhdessä 
analyysiajossa.  
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