INDLÆGSSEDDEL
Adsorb OUT™
Katalognr. ADSORB
Til generel laboratoriemæssig brug.

TILSIGTET ANVENDELSE
At reducere høj baggrund, der er forårsaget af ikke-specifik binding af materialer i humane sera til latexperler, der anvendes i flowdetektionsanalyser af antistof.

SAMMENDRAG OG REDEGØRELSE
Adsorb Out™ består af mikropartikler, der er behandlet med blokerende opløsning, men uden nogen specifik
antigen belægning. Det er blevet påvist, at perlerne fjerner reaktivitet over for latexperler fra referencesera, som
man ved udviser høje niveauer af ikke-specifik binding. Dette produkt vil ikke fjerne andre faktorer, der forårsager
høj baggrund.
PRINCIP(PER)
Flowperleimmunanalyser anvender oprenset antigen belagt på latexperler som mål for binding af specifikt antistof
i en testprøve af humant serum. Når ubundne serumkomponenter er skyllet væk, inkuberes et fluorescensmærket
sekundært antistof med perlerne. Det opnåede fluorescenssignal sammenlignes med baggrundssignalet fra
samme testserum, der reagerede på de negative kontrolperler. Et signifikant skift over baggrund angiver en
positiv reaktion på målantigenet.
Et problem opstår, når sera har et højt baggrundsniveau, da dette kan maskere en positiv reaktion på et specifikt
antigen. En præliminær adsorption af ikke-specifik bindingsmateriale fra serumet udføres for at reducere eller
fjerne serumfaktorerne, der binder sig til de negative kontrolperler. Flowperleimmunbindingsanalysen viser
dernæst et lavere baggrundssignal, og reaktivitetsmønstret bør være nemmere at fortolke.
REAGENSER
A. Identifikation
Adsorb Out™-perler
B. Advarsel eller forsigtighed
1. Ikke farligt: Intet sikkerhedsdatablad påkrævet.
C. Klargøring af reagenser til anvendelse
1. Se BRUGSANVISNING.
D. Opbevaringsanvisninger
Ved modtagelse, opbevares reagenser ved den temperatur, der er angivet på emballagen.
Reagenser kan opbevares ved 2 - 8 C i op til 3 måneder. Efter første anvendelse og ved optøgning
opbevares reagenserne ved 2 – 8 C. Må ikke genfryses.
E. Påkrævet rensning eller behandling før anvendelse
Vortex for at resuspendere perlerne før anvendelse.
F. Indikationer for instabilitet
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Ingen
INSTRUMENTKRAV
A. Mikrocentrifuge
B. Flowcytometer eller LABScan™ 100.
PRØVETAGNING OG -FORBEREDELSE
A. Serum kan både være friskt og optøet. Serumprøver bør centrifugeres i 2 minutter ved 10.000 o/min før
adsorption.
PROCEDURE
A. Medfølgende materialer
1. Adsorb Out™-perler (25 tests)
B. Påkrævede materialer, der ikke er vedlagte
1. Pipetteenhed og engangsspidser
2. Mikrocentrifugeglas (1,5 ml kapacitet)
3. FlowPRA® eller LABScreen® antistofdetektionsanalyse
C. Brugsanvisning
Bemærk: Opskalér efter behov. Denne procedure tilvejebringer en smule ekstra behandlet serum til en enkelt
antistoftest.
Anbefaling: For at forhindre reagenstab pulscentrifugeres hætteglasset før anvendelse.
1. Vortex Adsorb Out™-perler før anvendelse.
2. Dispensér 30 l høj baggrundstestserum i et mærket mikrocentrifugeglas.
Tilsæt 3 l Adsorb Out™ perler til glasset. Sæt låg på og vortex kortvarigt.
Anbring glasset på en rotator. Inkubér i 30 minutter ved stuetemperatur.
Centrifugér det behandlede serum i 5 minutter ved 15.000 o/min.
Overfør serumet til et nyt mærket glas. Forstyr ikke de pelleterede Adsorb Out™-perler. De kan give en
falsk positiv reaktion på antistof detektionstesten. Bortskaf de anvendte perler.
7. Hvis nogle af Adsorb Out™-perlerne ved et uheld blev overført, gentages trin 5 og 6.
8. Serum er klar til at blive brugt i antistofdetektionsanalysen af eget valg.
3.
4.
5.
6.

RESULTATER
Når det adsorberede serum reagerer på de negative kontrolperler (blanke) i en antistofdetektionsanalyse, bør det
påvise et signifikant reduceret baggrundsfluorescenssignal.
BEGRÆNSNINGER VED PROCEDUREN


Vigtigt: Denne behandling kan være ineffektiv med nogle sera, afhængig af materialetypen, der forårsager høj
baggrund.



Ophobninger i – eller kontaminering af – serummet kan foranledige ugyldige resultater.



Det anbefales ikke at forøge mængden af Adsorb Out™-perler ud over den mængde, der anbefales i
brugsanvisningen ovenfor. Anvendelse af for stor en mængde af Adsorb Out™ kan resultere i adsorption af
HLA-antistof fra serumet.
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FORVENTEDE VÆRDIER
Adsorption kan reducere baggrundsniveauer for de negative kontrolperler til det normale værdiområde. Graden af
baggrundsreduktion kan imidlertid være mindre for visse sera med undtagelse af høj ikke-specifik binding.
Produktet må ikke anvendes til at forhindre, diagnosticere eller behandle sygdomme eller sygdomstilstande.
SPECIFIKKE PRÆSTATIONSKARAKTERISTIKA
A. I præliminære, interne undersøgelser udført af One Lambda er det blevet påvist, at Adsorb Out™- perler
reducerer ikke-specifik binding fra 80 % af serumprøver med høj baggrund.
LITTERATURHENVISNINGER
1. Pei, R, Wang G, Tarsitani C, Rojo S, Chen T, Takemura S, Liu A, and Lee J-H. Simultaneous HLA Class I
and II Antibodies Screening with Flow Cytometry. Human Immunology 59: 313-322, 1998.
2. Pei R, Lee J, Chen T, Rojo S, Terasaki PI. Flow cytometric detection of HLA antibodies using a spectrum of
microbeads. Human Immunology 60: 1293-1302, 1999.
3. Pei R, Lee JH, Shih NJ, Chen M, Terasaki P. Single human leukocyte antigen flow cytometry beads for
accurate identification of human leukocyte antigen antibody specificities. Transplantation. Jan 15: 75, 1: 4343, 2003.
4. Gebel HM, Bray RA, and Nickerson P. Pre-transplant assessment of donor reactive, HLA-specific antibodies
in renal transplantation: contraindication vs. risk. Am J. Transplant. 2003 Dec 3 (12):1488-500.
VAREMÆRKER OG ANSVARSFRASKRIVELSER
™Adsorb Out og LABScan er varemærker, der tilhører One Lambda, Inc.
® FlowPRA og LABScreen er registrerede varemærker, der tilhører One Lambda, Inc.
EUROPÆISK AUTORISERET REPRÆSENTANT
MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175, Hannover, Tyskland
SYMBOLFORKLARING
Symbol

Beskrivelse

Katalog nummer
Se brugsanvisningen
Forsigtig, se medfølgende dokumenter
Temperaturbegrænsning
Producent
EU-autoriseret repræsentant
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REVISIONSHISTORIE
Revision

Dato

Beskrivelse af revision

3

2014/10

Opdateret PI til ny skabelon. Tilføjet anbefaling til Brugsanvisning og Forventede
værdier.

01

04/08/2019

02

Aktuel dato

Opgraderet internt dokumentkontrolsystem. Ingen ændringer af
dokumentindholdet.
Opdateret kontaktinformation og adresse reflekterer ændring i juridisk
produktionscenter.

TDX-OLI-DMR-PS-0009, Rev 03

Side 4 af 4

