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Zásaditý predprípravný roztok
NA IN VITRO DIAGNOSTICKÉ POUŽITIE.
Zásaditý predprípravný roztok je určený na použitie
s proteázovým kolorimetrickým testom Fungitell®
STAT založeným na zymogéne (Fungitell® STAT, kat.
č. FT007, od spoločnosti Associates of Cape Cod, Inc.).
Poskytovaná reagencia
Každá liekovka obsahuje 2,5 ml roztoku 0,125 M KOH
a 0,6 M KCl. Tento produkt je certifikované ako
produkt bez interferujúcich glukánov.
Bezpečnostné upozornenia
1. Pre profesionálnych používateľov.
2. Na vykonanie testu pripravte čisté prostredie.
Použite materiály a reagencie s certifikovanou
neprítomnosťou
detegovateľných
pozaďových
hladín (1→3)-β-D-glukánu.
Upozorňujeme, že
glukán aj plesňová kontaminácia z ľudského tela,
odevu, nádob, vody a prachu vo vzduchu môžu
ovplyvniť výsledky testu Fungitell® STAT.
Celulózové materiály, ako napríklad gáza, papierové
utierky a lepenka, môžu vniesť (1→3)-β-D-glukán
do prostredia, v ktorom sa vykonáva test.
3. Nepoužívajte produkty s poškodeným obsahom.
4. Tento produkt nepoužívajte po dátume expirácie.
5. Používajte vhodný ochranný odev, aby ste zabránili
kontaktu s očami a pokožkou. Tento produkt sa
odporúča používať v biologickom zabezpečenom
kabinete, aby sa počas postupu predišlo vdýchnutiu,
aby sa zvýšila bezpečnosť obsluhy pri práci so
vzorkami pacientov, a aby sa znížila možnosť
kontaminácie (1→3)-β-D-glukánom v prostredí.
Materiály vystavené tekutinám s možnosťou
kontaminácie (obsahujúcim patogény) sa musia
zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi.
6. Karta bezpečnostných údajov je dostupná na
webovej
stránke
spoločnosti
na
adrese
www.acciusa.com.
Postup
Zásaditý predprípravný roztok je roztok pripravený na
použitie. Zásaditý predprípravný roztok konvertuje
trojzávitnicové glukány na jednovláknové glukány1, 2,

ktoré sú reaktívnejšie pri použití testu Fungitell® STAT.
Okrem toho zásadité pH slúži na inaktiváciu sérových
proteáz a inhibítorov, ktoré môžu interferovať s testom3.
Nižšie sú uvedené výhradne kroky spojené s použitím
zásaditého predprípravného roztoku. Celý postup testu
uvádza návod na použitie Fungitell® STAT
(PN002603).
• Pripravte skúmavky so vzorkami pacienta
a. Vzorky pacienta vortexujte minimálne
20 sekúnd na zabezpečenie homogenity.
b. Do primerane označenej prázdnej skúmavky
pridajte
vzorka
pacienta
a zásaditý
predprípravny
roztok
v pomere
1:4.
Odporúčané objemy sú 50 µl vzorky pacienta
a 200 µl zásaditého predprípravného roztoku.
c. Vortexujte 15 sekúnd a zakryte.
• Pripravte si skúmavku roztoku Fungitell® STAT
Standard
a. Rekonštituujte jednu liekovku roztoku
Fungitell® STAT Standard s objemom vody
LAL reagenčnej kvality špecifickým pre číslo
šarže a vortexujte 15 sekúnd.
b. Pridajte objem zásaditého predprípravného
roztoku špecifický pre dané číslo šarže.
Poznámka:
Objemy
rekonštituovaného
roztoku a predprípravného roztoku pre dané
číslo šarže sú uvedené na označení balenia
roztoku Fungitell® STAT, na certifikáte
analýzy produktu Fungitell® STAT a sú
dostupné na webovej stránke spoločnosti.
c. Vortexujte 15 sekúnd a zakryte.
• Predprípravná inkubácia
Inkubujte skúmavky so vzorkou pacienta
a liekovku roztoku Fungitell® STAT Standard
10 minút pri teplote 37 °C.
Uskladnenie a likvidácia
Skladujte v teplote 2-30 °C. Otvorené liekovky sa
odporúča zlikvidovať v súlade s vašimi laboratórnymi
postupmi. Otvorenú liekovku sa neodporúča používať
na viac ako jednu analýzu, aby sa zabránilo prípadnej
kontaminácii.
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