PRODUKTVEDLEGG
Adsorb Out™
Katalognr. ADSORB
Til generell laboratoriebruk.

TILTENKT BRUK
For å redusere høy bakgrunn som blir forårsaket av ikke-spesifikk binding i humane sera til lateksperler
som brukes i strømningsdetekteringsanalyser.

SAMMENDRAG OG FORKLARING
Adsorb Out™ består av mikropartikler behandlet med blokkerende oppløsning, men uten et spesifikt
antigenbelegg. Det er blitt påvist at perlene fjerner reaktivitet overfor lateksperlene fra referansesera som er kjent
for å vise høye nivå av ikke-spesifikk binding. Dette produktet vil ikke fjerne andre faktorer som forårsaker høy
bakgrunn.
PRINSIPP(ER)
Immunoanalyser av strømningsperler bruker renset antigen belagt på lateksperler som mål for binding av et
spesifikt antistoff i en testprøve av humant serum. Etter at ubundne serumkomponenter er vasket bort, blir et
fluorescent-merket sekundært antistoff inkubert med perlene. Det oppnådde fluorescent-signaler blir
sammenlignet med bakgrunnsignalet fra det samme testserum som reagerte på de negative kontrollperlene. Et
betydelig skift over bakgrunn indikerer en positive reaksjon på målantigenet.
Et problem oppstår når sera har et høyt bakgrunnsnivå, fordi dette kan maskere en positiv reaksjon på et spesifikt
antigen. En foreløpig adsorpsjon av ikke-spesifikt bindingsmateriale fra serumet blir utført for å redusere eller
fjerne serumfaktorene som binder til de negative kontrollperlene. Immuno-bindingsanalysen for strømningperler
viser deretter et lavere bakgrunnssignal, og relativitetsmønsteret bør være lettere å fortolke.
REAGENSER
A. Identifikasjon
Adsorb Out™-perler
B. Advarsler eller forsiktighetsregler
1. Ikke farlig: Sikkerhetsdatablad kreves ikke.
C. Forberede reagenser for bruk
1. Se BRUKSANVISNINGEN.
D. Oppbevaringsinstruksjoner
Etter mottak, oppbevar reagenser ved temperaturen angitt på pakken. Reagenser kan oppbevares
ved 2 – 8 C i opp til tre måneder. Etter første bruk og etter opptining, skal reagensene oppbevares
ved 2 – 8 C. Må ikke fryses igjen.
E. Rensing eller behandling er nødvendig for bruk
Virvle for å resuspendere perlene før bruk.
F. Indikasjoner på ustabilitet
Ingen
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INSTRUMENTKRAV
A. Mikrosentrifuge
B. Strømningscytometer eller LABScan™ 100.
PRØVEINNSAMLING OG FORBEREDELSE
A. Serum kan være ferskt eller tint. Serumprøver bør sentrifugeres i 2 minutter ved 10.000 o/min før adsorpsjon.
PROSEDYRE
A. Materialer som følger med
1. Adsorb Out™-perler (25 tester)
B. Materialer som er nødvendige, men som ikke følger med
1. Pipetteenhet og engangsspisser
2. Mikrosentrifugerør (1,5 ml kapasitet)
3. FlowPRA® eller LABScreen®-antistoffdetekteringsanalyse
C. Bruksanvisning
Merk: Oppskaler etter behov. Denne prosedyren tilfører litt ekstra behandlet serum for en enkelt antistofftest.
Anbefaling: For å hindre reagenstap pulsspinn hetteglass før bruk.
1. Virvle Adsorb Out™-perler før bruk.
2. Dispenser 30 l høy bakgrunnstestserum inn i et merket mikrosentrifugerør.
Tilsett 3 l Adsorb Out™-perler til prøverøret. Sett på korken og virvle en kort stund.
Plasser prøverøret i en rotator. Inkuber i 30 minutter ved romtemperatur.
Sentrifuger den behandlede serum i 5 minutter ved 15.000 o/min.
Overfør serumet til et nytt merket prøverør. Ikke forstyrr de pelleterte Adsorb Out™-perlene. De kan gi en
falsk positiv reaksjon i antistoffdetekteringstesten. Kast de brukte perlene.
7. Hvis noen av Adsorb Out™-perlene ved overført ved et uhell, gjenta trinn 5 og 6.
8. Serum er klart til å bli brukt i den valgte antistoffdetekteringsanalysen.
3.
4.
5.
6.

RESULTATER
Når det adsorberte serum reagerer på de negative kontrollperlene (blanke) i en antistoffdetekteringsanalyse, bør
det vise et betydelig redusert bakgrunnsfluorescenssignal.
PROSEDYRENS BEGRENSNINGER


Viktig: Denne behandlingen kan være ineffektiv med noen sera, avhengig av typen materiale som forårsaker
høy bakgrunn.



Aggregater eller kontaminering av serumet kan gi ugyldige resultater.



Øking av volumet med Adsorb Out™-perler utover det som anbefales i bruksanvisningen ovenfor, anbefales
ikke. Bruk av et for stort volum av Adsorb Out™ kan resultere i adsorpsjon av HLA-antistoff fra serumet.

FORVENTEDE VERDIER
Adsorpsjon kan redusere bakgrunnsnivå for de negative kontrollperlene til det normale verdiområdet. Graden av
bakgrunnsreduksjon kan imidlertid være mindre for visse sera med eksepsjonelt høy ikke-spesifikk binding.
Produktet skal ikke brukes til å forhindre, diagnostisere eller behandle noen sykdom eller sykdomstilstand.
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SPESIELLE PRESTASJONSKJENNETEGN
A. I foreløpige interne undersøkelser utført av One Lambda, har Adsorb Out™-perler vist seg å redusere ikkespesifikk binding fra 80 % av serumprøver med høy bakgrunn.
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VAREMERKER OG ANSVARSFRASKRIVELSER
™Adsorb Out og LABScan er varemerker for One Lambda, Inc.
®PlowPRAt og LABScan er registrerte varemerker for One Lambda, Inc.
AUTORISERT EUROPEISK RESPRESENTANT
MDSS GMbH, Schiffgraben 41, 30175, Hannover, Tyskland
SYMBOLFORKLARING
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Beskrivelse

Katalognummer
Se bruksanvisningen
Forsiktig. Se vedlagte dokumenter
Temperaturbegrensning
Produsent
Autorisert europeisk representant
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Revisjonsbeskrivelse

Oppdaterte PI til ny mal. Tilføyde anbefaling til Bruksanvisning og Forventede
verdier.
Oppgradert internt dokumentkontrollsystem. Ingen endringer i dokumentinnholdet.
Oppdatert kontaktinformasjon og adresse for å gjenspeile endring av juridisk
produksjonssted.
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