PRÍLOHA K PRODUKTU
Adsorb Out™
Katalógové číslo ADSORB
Na všeobecné laboratórne použitie
URČENÉ POUŽITIE
Na zníženie vysokého pozadia, ktoré je spôsobované nešpecifickou väzbou materiálov v ľudských
sérach na latexové kvapky, používané v rozboroch na detekciu toku protilátok.

ZHRNUTIE A VYSVETLENIE
Adsorb Out™ sa skladá z mikročastíc napustených blokovacím roztokom, no bez ošetrenia akýmkoľvek
špecifickým antigénom. Tieto kvapky dokázateľne znížili reaktívnosť na latexové kvapky v referenčnom sére, o
ktorom bolo známe, že ukazuje vysoké hladiny nešpecifickej väzby. Tento produkt neodstráni iné faktory,
spôsobujúce vysoké pozadie.
PRINCÍP(Y)
Imuno-rozbory toku kvapiek využívajú purifikovaný antigén nanesený na latexové kvapky ako cieľ pre väzbu
špecifických protilátok v testovacej vzorke ľudského séra. Po vymytí neviazaných komponentov séra sa
fluorescenčne označená sekundárna protilátka inkubuje s kvapkami. Získaný fluorescenčný signál sa porovná so
signálom pozadia z toho istého testovacieho séra, ktoré reagovalo s negatívnymi kontrolnými kvapkami. Výrazný
posun pozadia indikuje pozitívnu reakciu s cieľovým antigénom.
Problém vzniká, keď majú séra vysokú hladinu pozadia, pretože to môže maskovať pozitívnu reakciu so
špecifickým antigénom. Na zredukovanie alebo odstránenie faktorov séra, ktoré sa viažu na negatívne kontrolné
kvapky, sa vykoná predbežná adsorpcia nešpecificky viazaného materiálu zo séra. Imuno-viazaný rozbor toku
kvapiek potom ukazuje nižší signál pozadia, a vzor reakcie by sa mal dať ľahšie interpretovať.
REAGENSY
A. Identifikácia
Kvapôčky Adsorb Out™
B. Varovanie alebo upozornenia
1. Nie je nebezpečný materiál: Nevyžaduje sa žiadny list s údajmi o bezpečnosti materiálu.
C. Príprava činidiel na použitie
1. Viď NÁVOD NA POUŽITIE.
D. Pokyny pre uskladnenie
Po prijatí zásielky reagensy uskladňujte pri teplote uvedenej na obale. Reagensy sa môžu
uskladňovať pri teplote 2 - 8 C maximálne tri mesiace. Po prvom použití a pri rozmrazovaní
skladujte reagensy pri teplote 2 - 8 C. Nezmrazujte opakovane.
E. Purifikácia alebo potrebné ošetrenie na použitie
Pred použitím kvapky premiešajte špirálovitým pohybom.
F. Indikácie nestability
Žiadne
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POTREBNÉ NÁSTROJE
A. Mikroodstredivka
B. Prietokový cytometer alebo LABScan™ 100.
ODBER A PRÍPRAVA VZORIEK
A. Sérum môže byť čerstvé alebo rozmrazené. Pred adsorpciou by sa mali vzorky séra odstreďovať 2 minúty pri
rýchlosti 10 000 obrátok za minútu.
POSTUP
A. Dodávané materiály
1. Kvapôčky Adsorb Out™ (25 testov)
B. Požadované, ale nedodávané materiály
1. Pipeta a jednorazové špičky
2. Skúmavky do mikroodstredivky (1,5 ml kapacita)
3. Test pre detekciu protilátok FlowPRA® alebo LABScreen®
C. Návod na použitie
Poznámka: Podľa potreby proporčne upravte množstvo. K tomuto postupu je dodané o niečo väčšie
množstvo ošetreného séra na jeden test protilátok.
Odporúčanie: Ak chcete zabrániť strate reagencií, pulzom odstreďujte fľaštičku pred použitím.
1. Pred použitím kvapky Adsorb Out™ premiešajte špirálovitým pohybom.
2. Pripravte 30 l testovacieho séra s vysokým pozadím do označenej skúmavky do mikroodstredivky.
3. Do skúmavky prilejte 3 l kvapiek Adsorb Out™. Zatvorte zátkou a krátko premiešajte špirálovitým
pohybom.
4. Skúmavku vložte do vírivky. Inkubujte 30 minút pri izbovej teplote.
5. Ošetrené sérum odstreďujte 5 minút pri rýchlosti 15,000 otáčok za minútu.
6. Sérum prelejte do novej označenej skúmavky. Peletované kvapky Adsorb Out™ nechajte odpočívať. V
teste na detekciu protilátok by mohli ukázať falošnú pozitívnu reakciu. Použité kvapky zlikvidujte.
7. Ak boli nejaké kvapky Adsorb Out™ náhodne prenesené, opakujte kroky 5 a 6.
8. Sérum je teraz pripravené na použitie pri ľubovoľnom rozbore na detekciu protilátok.
VÝSLEDKY
Keď adsorbované sérum reaguje s negatívnymi kontrolnými kvapkami (prázdnymi) v rozbore na detekciu
protilátok, malo by ukazovať výrazne znížený fluorescenčný signál pozadia.
OBMEDZENIA POSTUPU


Dôležité: V závislosti na type materiálu, ktorý vyvoláva vysoké pozadie, môže byť toto ošetrenie pri niektorých
sérach neúčinné.



Akékoľvek agregáty alebo kontaminácia séra môžu spôsobiť neplatné výsledky.



Zvyšovanie objemu kvapiek Adsorb Out™ nad množstvo odporúčané vo vyššie uvedenom návode na
použitie sa neodporúča. Použitie nadmerného objemu kvapiek Adsorb Out™ by mohlo spôsobiť adsorpciu
protilátky HLA zo séra.
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OČAKÁVANÉ HODNOTY
Adsorpcia môže znížiť hladiny pozadia pre negatívne kontrolné kvapôčky do normálneho rozmedzia. Avšak
stupeň zníženia pozadia môže byť nižší pre určité séra s výnimočne vysokou nešpecifickou väzbou.
Produkt sa nesmie používať k prevencii, diagnostike a liečbe žiadnej choroby alebo chorobného stavu.
ŠPECIFICKÉ VÝKONNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY
A. V predbežných vnútropodnikových štúdiách vykonaných spoločnosťou One Lambda kvapky Adsorb Out™
ukázali zníženie nešpecifickej väzby v 80 % vzoriek séra s vysokým pozadím.
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OCHRANNÉ ZNÁMKY A PREHLÁSENIA
™Adsorb Out and LABScan sú obchodné značky firmy One Lambda, Inc.
®FlowPRA and LABScreen sú registrované ochranné značky firmy One Lambda, Inc.
EURÓPSKY SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA
MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175, Hannover, Nemecko
VYSVETLIVKY K SYMBOLOM
Symbol

Popis

Katalógové číslo
Pozrite návod na použitie
Pozor, prečítajte si sprievodnú dokumentáciu
Obmedzenie teploty
Výrobca
Autorizovaný európsky zástupca
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ZÁZNAM VERZIÍ
Revízia

Dátum

3

2014/10

Aktualizované PI do novej šablóny. Pridané odporúčania k návodu na použitie a
očakávaným hodnotám.

01

08/04/2019

02

Aktuálne

Aktualizovaný systém kontroly interných dokumentov. Žiadne zmeny obsahu
dokumentu.
Aktualizované kontaktné údaje a adresa odrážajú zmenu v právnom pracovisku
výroby.
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