ΕΝΘΕΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Adsorb Out™
Αρ. καταλόγου ADSORB
Για γενική εργαστηριακή χρήση.

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Για την ελάττωση του υψηλού υποβάθρου που προκαλείται από μη ειδική δέσμευση υλικών σε
ανθρώπινους ορούς στα σφαιρίδια από λάτεξ που χρησιμοποιούνται στους προσδιορισμούς ανίχνευσης
αντισωμάτων ροής.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Το Adsorb Out™ αποτελείται από μικροσωματίδια που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με διάλυμα
αποκλεισμού, αλλά χωρίς επικάλυψη ειδικού αντιγόνου. Έχει καταδειχθεί ότι τα σφαιρίδια αφαιρούν
αντιδραστικότητα σε σφαιρίδια από λάτεξ από ορούς αναφοράς που είναι γνωστό ότι παρουσιάζουν υψηλά
επίπεδα μη ειδικής δέσμευσης. Αυτό το προϊόν δεν θα αφαιρέσει άλλους παράγοντες που προκαλούν υψηλό
υπόβαθρο.
ΑΡΧΗ(ΕΣ)
Οι ανοσοπροσδιορισμοί σφαιριδίων ροής χρησιμοποιούν κεκαθαρμένο αντιγόνο επικαλυμμένο σε σφαιρίδια λάτεξ
ως στόχους για δέσμευση ειδικού αντισώματος σε δείγμα δοκιμασίας ανθρώπινου ορού. Αφού ξεπλυθούν τα
αδέσμευτα συστατικά του ορού, ένα δευτερογενές αντίσωμα με φθορίζουσα σήμανση επωάζεται με τα σφαιρίδια.
Το φθορίζον σήμα που λαμβάνεται συγκρίνεται με το σήμα υποβάθρου από τον ίδιο ορό δοκιμασίας που
αντέδρασε με τα σφαιρίδια αρνητικού μάρτυρα. Μια σημαντική μεταβολή στο υπόβαθρο υποδεικνύει μια θετική
αντίδραση με το αντιγόνο-στόχο.
Όταν οι οροί έχουν υψηλό επίπεδο υποβάθρου ανακύπτει ένα πρόβλημα, γιατί αυτό ενδέχεται να καλύψει μια
θετική αντίδραση με ένα ειδικό αντιγόνο. Εκτελείται μια προκαταρκτική προσρόφηση μη ειδικά δεσμευμένου
υλικού από τον ορό για την ελάττωση ή την αφαίρεση των παραγόντων ορού που δεσμεύονται στα σφαιρίδια
αρνητικού ελέγχου. Ο προσδιορισμός ανοσοδέσμευσης σφαιριδίων ροής τότε απεικονίζει ένα χαμηλότερο σήμα
υποβάθρου και η εικόνα αντιδραστικότητας θα πρέπει να είναι ευκολότερο να ερμηνευτεί.
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
A. Ταυτοποίηση
Σφαιρίδια Adsorb Out™
B. Προειδοποιήσεις ή Προφυλάξεις
1. Μη επικίνδυνα: Δεν απαιτείται δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού.
C. Προετοιμασία αντιδραστηρίων για χρήση
1. Βλ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
D. Οδηγίες φύλαξης
Κατά την παραλαβή, φυλάσσετε τα αντιδραστήρια στη θερμοκρασία που αναγράφεται στη
συσκευασία. Τα αντιδραστήρια μπορούν να φυλάσσονται στους 2 - 8 C για έως τρεις μήνες. Μετά
την πρώτη χρήση και την απόψυξη, φυλάξτε τα αντιδραστήρια στους 2 – 8 C. Μην καταψύχετε εκ
νέου.
www.onelambda.com
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E. Καθαρισμός ή επεξεργασία που απαιτείται για τη χρήση
Αναμείξτε στο δονητικό αναδευτήρα για να επαναιωρήσετε τα σφαιρίδια πριν τη χρήση.
F. Ενδείξεις αστάθειας
Καμία
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ
A. Μικροφυγόκεντρος
B. Κυτταρόμετρο ροής LABScan™ 100.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
A. Ο ορός μπορεί να είναι φρέσκος ή αποψυγμένος. Τα δείγματα ορού θα πρέπει να φυγοκεντρούνται για 2
λεπτά στις 10.000 rpm πριν την προσρόφηση.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
A. Παρεχόμενα υλικά
1. Σφαιρίδια Adsorb Out™ (25 δοκιμασίες)
B. Υλικά που απαιτούνται, αλλά δεν παρέχονται
1. Σύστημα πιπετών και αναλώσιμα ρύγχη
2. Σωληνάρια μικροφυγοκέντρου (χωρητικότητα 1,5 ml)
3. Προσδιορισμός ανίχνευσης αντισωμάτων FlowPRA® ή LABScreen®
C. Οδηγίες Χρήσης
Σημείωση: Κλιμακώστε όπως χρειάζεται. Αυτή η διαδικασία παρέχει μια ελαφρά περίσσεια επεξεργασμένου
ορού για μία δοκιμασία ενός αντισώματος.
Σύσταση: Για την αποφυγή απώλειας αντιδραστηρίου, φυγοκεντρήστε το φιαλίδιο πριν από τη χρήση.
1. Πριν από τη χρήση, αναμείξτε τα σφαιρίδια Adsorb Out™ σε αναδευτήρα.
2. Διανείμετε 30 l από τον ορό δοκιμασίας υψηλού υπόβαθρου σε ένα σημασμένο σωληνάριο
μικροφυγόκεντρου.
3. Προσθέστε 3 l των σφαιριδίων Adsorb Out™ στο σωληνάριο. Καλύψτε και αναμείξτε για λίγο σε
αναδευτήρα.
4. Τοποθετήστε το σωληνάριο σε έναν περιστροφέα. Επωάστε για 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.
5. Φυγοκεντρήστε τον επεξεργασμένο ορό για 5 λεπτά στις 15.000 rpm.
6. Μεταφέρετε τον ορό σε ένα νέο σημασμένο σωληνάριο. Μην διαταράσσετε τα πελλετοποιημένα σφαιρίδια
Adsorb Out™. Ενδέχεται να δώσουν μια ψευδή θετική αντίδραση στη δοκιμασία ανίχνευσης αντισώματος.
Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα σφαιρίδια.
7. Αν μερικά σφαιρίδια Adsorb Out™ μεταφέρθηκαν κατά λάθος, επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6.
8. Ο ορός είναι έτοιμος για χρήση στον προσδιορισμό ανίχνευσης αντισώματος επιλογής.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Όταν ο προσροφημένος ορός αντιδρά με τα σφαιρίδια αρνητικού μάρτυρα (λευκά) σε έναν προσδιορισμό
ανίχνευσης αντισώματος, θα πρέπει να παρουσιάσει ένα σημαντικά μειωμένο φθορίζον σήμα υποβάθρου.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ


Σημαντικό: Η επεξεργασία ενδέχεται να είναι αναποτελεσματική με μερικούς ορούς, ανάλογα με τον τύπο του
υλικού που προκαλεί υψηλό υπόβαθρο.



Τυχόν συσσωματώματα στον ορό ή μόλυνση του ορού ενδέχεται να δώσουν άκυρα αποτελέσματα.
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Δεν συνιστάται η αύξηση του όγκου των σφαιριδίων Adsorb Out™ πέρα από τον συνιστώμενο στις «Οδηγίες
Χρήσης» παραπάνω. Η χρήση υπερβολικά μεγάλου όγκου Adsorb Out™ θα μπορούσε να έχει ως
αποτέλεσμα προσρόφηση του αντισώματος HLA από τον ορό.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
Η προσρόφηση μπορεί να ελαττώνει τα επίπεδα υποβάθρου για τα σφαιρίδια αρνητικού μάρτυρα στο
φυσιολογικό εύρος. Πάντως, ο βαθμός ελάττωσης υποβάθρου ενδέχεται να είναι μικρότερος για ορισμένους
ορούς με εξαιρετικά υψηλή μη ειδική δέσμευση.
Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την πρόληψη, τη διάγνωση ή τη θεραπεία οποιασδήποτε νόσου ή
κατάστασης νόσου.
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
A. Σε προκαταρκτικές εσωτερικές μελέτες που διεξήχθησαν από την One Lambda, καταδείχθηκε ότι τα σφαιρίδια
Adsorb Out™ ελαττώνουν τη μη ειδική δέσμευση από 80% των δειγμάτων ορού υψηλού υπόβαθρου.
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ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τα ™Adsorb Out και LABScan είναι εμπορικά σήματα της One Lambda, Inc.
Τα ® FlowPRA και LABScreen είναι σήματα κατατεθέντα της One Lambda, Inc.
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175, Hannover, Γερμανία
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
Σύμβολο

Περιγραφή

Κωδικός Προϊόντος
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα.
Περιορισμοί θερμοκρασίας
Παραγωγός
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
Αναθεώρηση

Ημερομηνία

Περιγραφή αναθεώρησης
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2014/10

Επικαιροποίηση PI στο νέο πρότυπο. Προσθήκη σύστασης στις Οδηγίες χρήσης
και τις Αναμενόμενες τιμές.
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04/08/2019

02

Τρέχοντα

Αναβαθμισμένο σύστημα ελέγχου εσωτερικού εγγράφου. Δεν υπάρχουν αλλαγές
στο περιεχόμενο του εγγράφου.
Ενημερώθηκαν οι πληροφορίες επικοινωνίας και η διεύθυνση για να
αντικατοπτρίζουν αυτή την την αλλαγή στη διαδικτυακή τοποθεσία του νόμιμου
κατασκευαστή.
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