ЛИСТОВКА НА ПРОДУКТА
Adsorb Out™
Каталожен № ADSORB
За обща лабораторна употреба

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Да намали силния фон, който се причинява от неспецифично свързване на материали в човешки
серуми към латексовите частици, използвани в поточните анализи за откриване на антитела.

ОБЩО ОПИСАНИЕ И ОБЯСНЕНИЕ
Adsorb Out™ се състои от микрочастици, третирани с блокиращ разтвор, но без никакво специфично
антигенно покритие. Доказано е, че частиците премахват реактивността спрямо латекс от референтни
серуми, за които е известно, че показват високо ниво на неспецифично свързване. Този продукт не
отстранява други фактори, които причиняват силен фон.
ПРИНЦИП(И)
Поточните имуноанализи с частици използват пречистен антиген по повърхността на латексови частици
като мишени за свързване на специфично антитяло в тествана проба от човешки серум. След отмиване
на несвързаните серумни компоненти флуоресцентно белязаните вторични антитела се инкубират с
частиците. Полученият флуоресцентен сигнал се сравнява с фоновия сигнал от същия тест-серум, който е
реагирал с частиците на отрицателната контрола. Значително изместване спрямо фона показва
положителна реакция с таргетния антиген.
Проблем възниква, когато серумите имат високо фоново ниво, защото това може да маскира положителна
реакция със специфичен антиген. Извършва се предварителна адсорбция на неспецифично свързващия
материал от серума с цел да се намалят или отстранят серумните фактори, които се свързват с частиците
на отрицателната контрола. Така имуносвързващият поточен анализ показва по-слаб фонов сигнал и
моделът на реактивността би трябвало да е по-лесен за интерпретиране.
РЕАГЕНТИ
A. Идентифициране
Adsorb Out™ частици
B. Предупреждение или предпазна мярка
1. Нерисков: Не се изисква Информационен лист за безопасност на материалите.
C. Подготовка на реагентите за употреба
1. Вижте УКАЗАНИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.
D. Инструкции за съхранение
При получаването на реагентите ги съхранявайте при температурата, посочена върху
опаковката. Реагентите може да се съхраняват при 2–8 C в продължение на максимум три
месеца. След първото използване и при размразяване съхранявайте реагентите при 2–8 C.
Не ги замразявайте повторно.
E. Пречистване или третиране, изисквано за употреба
www.onelambda.com
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Обработете частиците с вортекс миксер, за да ги ресуспендирате преди употреба.
F. Показания за нестабилност
няма
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АПАРАТА
A. Микроцентрофуга
B. Поточен цитометър или LABScan™ 100.
ВЗЕМАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОБИ
A. Серумите могат да бъдат пресни или размразени. Серумните проби трябва да се центрофугират в
продължение на 2 минути при 10 000 оборота в минута преди адсорбцията.
ПРОЦЕДУРА
A. Предоставени материали
1. Adsorb Out™ частици (25 теста)
B. Необходими, но непредоставени материали
1. Пипетор и накрайници за еднократна употреба
2. Епруветки за микроцентрофуга (с вместимост 1,5 ml)
3. Анализ за откриване на антитела FlowPRA® или LABScreen®
C. Указания за експлоатация
Забележка: Завишавайте дозата при необходимост. При тази процедура остава малък излишък
от третиран серум за един тест за антитела.
Препоръка: За да предотвратите загубата на реагент, обработете флакона с импулсен въртящ
момент преди употреба.
1. Обработете с вортекс миксер Adsorb Out™ частиците преди употреба.
2. Поставете 30 l от тест-серума със силен фон в епруветка за микроцентрофуга с поставен етикет.
3. Добавете 3 l Adsorb Out™ частици в епруветката. Затворете и обработете с вортекс миксер за
кратко.
4. Поставете епруветката в ротатор. Инкубирайте в продължение на 30 минути при стайна
температура.
5. Центрофугирайте третирания серум в продължение на 5 минути при 15 000 оборота в минута.
6. Прехвърлете серума в нова епруветка с етикет. Не разбърквайте гранулираните Adsorb Out™
частици. Те могат да дадат фалшиво положителна реакция в теста за откриване на антитела.
Изхвърлете използваните частици.
7. Ако по невнимание прехвърлите някакво количество Adsorb Out™ частици, повторете стъпки 5 и 6.
8. Серумът е готов за употреба в избрания анализ за откриване на антитела.
РЕЗУЛТАТИ
Когато адсорбираният серум реагира с частиците на отрицателната контрола (празни) в анализ за
откриване на антитела, той трябва да показва значително отслабен фонов флуоресцентен сигнал.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА


Важно: Това третиране може да бъде неефективно при някои серуми, в зависимост от типа на
материала, който причинява силен фон.



Всякакви агрегати в серума или замърсяване на серума може да генерират невалидни резултати.
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Повишаването на обема на Adsorb Out™ частиците над препоръчания в Указанията за експлоатация
по-горе не се препоръчва. Употребата на твърде голям обем от Adsorb Out™ би могло да доведе до
адсорбция на HLA антитела от серума.

ОЧАКВАНИ СТОЙНОСТИ
Адсорбцията може редуцира фоновите нива на частиците на отрицателната контрола до стойности в
нормалния диапазон. Степента на намаляването на фона обаче може да бъде не толкова сигурна за
определени серуми с изключително силно неспецифично свързване.
Продуктът не трябва да се използва за профилактика, диагностика или лечение на никакво заболяване
или болестно състояние.
СПЕЦИФИЧНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
A. В предварителни фирмени проучвания на One Lambda е доказано, че частиците Adsorb Out™
намаляват неспецифичното свързване при 80% от серумните проби със силен фон.
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ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ
™Adsorb Out и LABScan са търговски марки на One Lambda, Inc.
®FlowPRA и LABScreen са регистрирани търговски марки на One Lambda, Inc.
ЕВРОПЕЙСКИ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
MDSS GmbH, Schiffgraben 41, D30175 Hannover, Германия
ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ
Символ

Описание

Каталожен номер
Консултирайте се с инструкциите за употреба
Внимание, направете справка в придружаващата документация
Температурно ограничение
Производител
Упълномощен представител за Европейската общност
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ИСТОРИЯ НА РЕВИЗИИТЕ
Ревизия

Дата

Описание на ревизията

3

2014/10

Актуализирана ИП в нов шаблон. Добавена препоръка в „Указания за
експлоатация” и „Очаквани стойности”.

01

04.08.2019 г.

02

Настояща

Обновена вътрешна система за контрол на документи. Няма промени в
съдържанието на документа.
Актуализирана информация за контакт и адрес, за да отрази промените в
правно отношение в центъра за производство.
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