PRODUKTO ĮKLIJA
Adsorb Out™
Katalogo Nr.ADSORB
Naudoti bendram laboratoriniam darbui

PASKIRTIS
Sumažinti aukštą foną, sukeltą nespecifinio medžiagų rišimosi žmogaus serumuose su latekso
granulėmis, naudojamomis tėkmės tyrimuose nustatant antikūnus.

SANTRAUKA IR PAAIŠKINIMAS
Adsorb Out™ sudaro mikrodalelės, apdorotos blokuojančiu tirpalu, bet nepadengtos jokiu specifiniu antigenu.
Buvo įrodyta, kad granulės pašalina latekso granulių reaktyvumą kontroliniuose serumuose, kurie pasižymi aukšto
lygio nespecifiniu rišimusi. Šis produktas nepašalins kitų faktorių, sukeliančių aukštą foną.
PRINCIPAS (-AI)
Tėkmės granulių imunoanalizės tyrimuose naudojamos tikslinės lateksinės granulės, dengtos išgrynintais
antigenais, skirtos specifinių antikūnų rišimuisi žmogaus serumo testiniame mėginyje. Po to, kai laisvi serumo
komponentai yra išplaunami, fluorescentiniais dažais pažymėtas antrinis antikūnas yra inkubuojmas su
granulėmis. Gautas fluorescencinis signalas yra lyginamas su fono signalu iš to paties testo serumo, kuris
reagavo su neigiamos kontrolės granulėmis. Žymus pokytis fone rodo teigiamą reakciją su tiksliniu antigenu.
Problema susidaro, kai serumuose yra aukštas fonas, kadangi tai gali užmaskuoti teigiamą reakciją su specifiniu
antigenu. Atliekamas išankstinis nespecifinių rišimosi medžiagų adsorbavimas iš serumo, siekiant sumažinti ar
pašalinti serumo faktorius, kurie sąlygoja rišimąsi su neigiamos kontrolės granulėmis. Tada tėkmės granulių
imunologinis tyrimas rodo žemesnį fono signalą, ir todėl turėtų būti lengviau interpretuoti reaktyvumo modelį.
REAGENTAI
A. Identifikacija
Adsorb Out™ granulės
B. Perspėjimas arba įspėjimas
1. Nepavojingos: Nereikalaujama medžiagų Saugos duomenų lapo.
C. Reagentų paruošimas naudoti
1. Žr. „NAUDOJIMO NURODYMAI“.
D. Laikymo instrukcijos
Gautus reagentus laikykite ant pakuotės nurodytoje temperatūroje. Reagentus galima laikyti 2 - 8 C
temperatūroje iki 3 mėnesių. Pirmąkart panaudojus ir atšildžius, laikykite reagentus 2 – 8 C
temperatūroje. Neužšaldykite pakartotinai.
E. Gryninimas ar apdorojimas, reikalingas naudojimui
Prieš naudodami pakratykite, kad vėl resuspenduotumėte granules.
F. Nestabilumo požymiai
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REIKALAVIMAI INSTRUMENTAMS
A. Mikrocentrifuga
B. Tėkmės citometras arba LABScan™ 100.
MĖGINIŲ ĖMIMAS IR PARUOŠIMAS
A. Serumas gali būti šviežias ar atšildytas. Prieš adsorbciją serumo mėginiai turi būti centrifuguojami 2 minutes,
esant 10 000 aps. per min.
PROCEDŪRA
A. Tiekiamos medžiagos
1. Adsorb Out™ granulės (25 testai)
B. Reikalingos, bet netiekiamos medžiagos
1. Pipetinis dozatorius ir vienkartiniai antgaliai
2. Mikrocentrifugos mėgintuvėliai (1,5 ml talpos)
3. FlowPRA® arba LABScreen® antikūnų nustatymo tyrimas
C. Naudojimo nurodymai
Pastaba: Proporcingai padidinti – tiek, kiek reikalinga. Šios procedūros metu gaunama šiek tiek daugiau
apdoroto serumo, negu jo reikia vienam antikūnų testui.
Rekomendacija: kad išvengtumėte reagentų nuostolių, prieš naudojimą flakoną suplakite.
1. Prieš naudodami pakratykite Adsorb Out™ granules.
Įpilkite 30 l aukšto fono testo serumo į pažymėtą mikrocentrifugos mėgintuvėlį.
Papildykite mėgintuvėlį 3 l Adsorb Out™ granulių. Uždenkite ir trumpai pakratykite.
Įdėkite mėgintuvėlį į rotatorių. Inkubuokite 30 minučių kambario temperatūroje.
Centrifuguokite apdorojamą serumą 5 minutes, esant 15 000 aps. sk. per min.
Perpilkite serumą į naują pažymėtą mėgintuvėlį. Nesumaišykite Adsorb Out™ granulių paletėse. Jie gali
duoti klaidingą teigiamą reakciją antikūnų nustatymo teste. Išpilkite panaudotas granules.
7. Jei šiek tiek Adsorb Out™ granulių buvo perdėta netyčia, pakartokite 5 ir 6 žingsnius.
8. Serumas yra paruoštas naudoti pasirinktame antikūnų nustatymo tyrime.
2.
3.
4.
5.
6.

REZULTATAI
Kai adsorbuotas serumas antikūnų nustatymo tyrime reaguoja su neigiamos kontrolės granulėmis (kontrolinis
mėginys), turėtų būti pastebimas žymiai sumažėjusio fono fluorescencinis signalas.
PROCEDŪROS APRIBOJIMAI


Svarbu: Šis apdorojimas gali būti neveiksmingas kai kuriems serumams, priklausomai nuo aukštą foną
sukeliančios medžiagos rūšies.



Bet kokie agregatai serume ar serumo užteršimas gali sąlygoti negaliojančius rezultatus.



Nerekomenduojama didinti Adsorb Out™ granulių kiekio, viršijant rekomenduojamą naudojimo instrukcijose.
Dėl per didelio Adsorb Out™ kiekio naudojimo iš serumo gali būti adsorbuoti ŽLA (HLA) antikūnai.

NUMATOMOS REIKŠMĖS
Adsorbavimas gali sumažinti neigiamos kontrolės granulių fono lygius iki normos ribų. Vis dėlto, fono sumažinimo
laipsnis gali būti mažesnis tam tikriems serumams, pasižymintiems dideliu nespecifiniu rišimusi.
Produktas neskirtas išvengti, diagnozuoti ar gydyti ligas ar būsenas.
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SPECIFINĖS EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS
A. Atliekant preliminarius kompanijos „One Lambda“ vidinius tyrimus, buvo įrodyta, kad Adsorb Out™ sumažina
nespecifinį rišimąsi 80%, lyginant su aukšto fono serumo mėginiais.
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PREKĖS ŽENKLAI IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
™Adsorb Out ir LABScan yra „One Lambda, Inc.” prekiniai ženklai.
® FlowPRA ir LABScreen yra registruoti „One Lambda, Inc.“ prekiniai ženklai.
ĮGALIOTASIS ATSTOVAS EUROPOJE
MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175, Hannover, Vokietija
SUTARTINIAI SIMBOLIAI
Simbolis

Aprašas

Katalogo numeris
Žr. naudojimo instrukcijas
Dėmesio! Žr. pridėtus dokumentus
Temperatūros ribos
Gamintojas
Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje
PERŽIŪROS ISTORIJA
Peržiūra
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Atnaujinta produkto įklija pagal naują šabloną. Pridėtos naudojimo instrukcijų ir
numatomų reikšmių rekomendacijos.
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Atnaujinta vidinė dokumentų valdymo sistema. Dokumentų turinys nepakeistas.
Atnaujinta kontaktinė informacija ir adresas pasikeitus oficialiai gamybos vietai.

TDX-OLI-DMR-PS-0786, Rev. 03

Peržiūros aprašymas

3 puslapis iš 3

