PAKENDI INFOLEHT
Adsorb Out™
Kataloogi nr ADSORB
Üldiseks kasutuseks laboris.

KASUTUSALAD
Toode aitab vähendada intensiivset taustasignaali, mida põhjustab inimese seerumi materjalide
mittespetsiifiline seondumine lateksbead’idega, mida kasutatakse voolutsütomeetrilistes bead’idel
põhinevates antikehade määramise testides.
KOKKUVÕTE JA SELGITUS
Adsorb Out™ sisaldab mikroosakesi, mida on töödeldud blokeeriva lahusega kuid mille pinnal ei ole spetsiifilist
antigeeni. On näidatud, et need bead'id kõrvaldavad reaktiivsuse lateksbead'idele referentsseerumites, millel on
teada kõrge mittespetsiifilise seondumise tase. See toode ei kõrvalda teisi faktoreid, mis võivad tingida
intensiivset taustasignaali.
PÕHIMÕTE
Bead’idel põhinevad voolutsütomeetrilised immuuntestid kasutavad puhastatud antigeeniga kaetud lateksbead’e,
et seostada uuritavas inimese seerumis leiduvaid spetsiifilisi antikehi. Kui seondumata seerumi osised on maha
pestud inkubeeritakse bead’e fluorestsentsmärgistusega sekundaarsete antikehadega. Saadud
fluorestsentssignaali võrreldakse taustasignaaliga, mida annab sama testseerum, mis reageeris negatiivsete
kontrollbead’idega. Oluline nihe üle tausta taseme näitab positiivset reaktsiooni uuritava antigeeniga.
Probleem tekib, kui seerumitel on kõrge taustasignaali tase, sest see võib maskeerida positiivse reaktsiooni
uuritava antigeeniga. Et vähendada või kõrvaldada seerumi faktorid, mis seonduvad negatiivse kontrolli
bead’idele, tehakse seerumis eelnev absorbtsioon mittespetsiifilise seondumismaterjali abil. Voolutsütomeetriline
bead’idel põhinev immuunseondumise test annab seejärel madalama taustasignaali ja reaktiivsuse mustrit peaks
olema lihtsam interpreteerida.
REAKTIIVID
A. Toote kirjeldus
Adsorb Out™ bead’id
B. Hoiatused
1. Ohutu: kemikaali ohutusandmete kaarti ei ole vaja.
C. Reaktiivide ettevalmistus
1. Vt KASUTUSJUHISEID.
D. Säilitusjuhised
Hoidke tarnitud reakiivi pakendil näidatud temperatuuril. Reaktiive võib hoida temperatuuril 2–8 C
kuni kolm kuud. Pärast esimest kasutust ja ülessulatamise korral hoidke reaktiive temperatuuril 2–
8 C. Ärge külmutage uuesti.
E. Kasutuseks vajalik puhastus või töötlus
Enne kasutust suspendeerige bead’id vortex segaja abil.
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F. Ebastabiilsuse tunnused
Puuduvad
NÕUDED APARATUURILE
A. Mikrotsentrifuug
B. Voolutsütomeeter või LABScan™ 100.
MATERJALI VÕTMINE JA ETTEVALMISTUS
A. Seerum võib olla värske või sulatatud. Seerumi proove tuleb enne adsorptsiooni tsentrifuugida 2 minutit
10000 rpm juures.
KASUTUS
A. Kaasasolevad materjalid
1. Adsorb Out™ bead’id (25 testi)
B. Vajalikud materjalid, mida tellitakse eraldi
1. Pipett ja ühekordselt kasutatavad otsikud
2. Mikrotsentrifuugi katsutid (mahuga 1,5 ml)
3. FlowPRA® või LABScreen® antikeha tuvastamise test
C. Kasutusjuhised
Märkus: uuendage varusid vastavalt vajadusele. Selleks protseduuriks tarnitud seerum ühe antigeeni testi
jaoks väikeses ülehulgas.
Soovitus: Et vältida reaktiivi kadu, segage viaali lühidalt enne kasutamist.
1. Segage Adsorb Out™ bead’id enne kasutust vorteksil.
2. Viige 30 l kõrge taustasignaaliga uuritavat seerumit märgistatud tsentrifuugi katsutisse.
3. Lisage katsutisse 3 l of Adsorb Out™ bead’e. Katke ja segage lühidalt vortex segajal.
4. Asetage katsuti rotaatorisse. Inkubeerige 30 minutit toatemperatuuril.
5. Tsentrifuugige töödeldud seerumit 5 minutit 15 000 rpm juures.
6. Viige seerum uude märgistatud katsutisse. Hoiduge puudutamast Adsorb Out™ bead’ide graanuleid.
Need võivad anda antikeha määramise testis positiivse reaktsiooni. Visake kasutatud bead’id ära.
7. Kui mõned Adsorb Out™ bead’id siiski tahtmatult üle kanti, korrake samme 5 ja 6.
8. Seerum on valmis valitud antikeha tuvastamise testiks.
TULEMUSED
Kui adsorbeeritud seerum reageerib antikeha määramise testis negatiivsete (tühjade) kontrollbead’idega, peaks
saadav tausta fluorestsentssignaal olema oluliselt vähenenud.
PROTSEDUURI PIIRANGUD


Oluline: olenevalt intensiivset taustasignaali tingiva materjali tüübist, võib see töötlus mõne seerumi puhul olla
ebaefektiivne.



Seerumi iga agregaat või kontaminatsioon võib põhjustada vigaseid tulemusi.



Adsorb Out™ bead’ide mahu suurendamine üle kasutusjuhistes toodud taseme ei ole soovitatav. Liiga suurte
Adsorb Out™ mahtude kasutus võib tingida uuritava HLA antikeha adsorbtsiooni seerumist.
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OODATAVAD VÄÄRTUSED
Imendumine võib nõrgendada negatiivse kontrolli bead’ide tausta normaaltasemeni. Siiski võib taustasignaali
vähenemise ulatus mõnede äärmiselt suure mittespetsiifilise seondumisega seerumite puhul olla väiksem.
Toode ei ole mõeldud ühegi haiguse ega seisundi ennetuseks, diagnoosimiseks ega raviks.
ERIOMADUSED TOIMIMISEL
A. One Lambda’s tehtud eeluuringutel on näidatud, et Adsorb Out™ bead’id vähendavad mittespetsiifilist
seondumist 80% intensiivse taustasignaaliga seerumi proovides.
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KAUBAMÄRGI JA PATENDITAOTLUSED
™Adsorb Out ja LABScan on One Lambda, Inc kaubamärgid.
®FlowPRA ja LABScreen on One Lambda, Inc registreeritud kaubamärgid.
AMETLIK ESINDAJA EUROOPAS
MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175, Hannover, Saksamaa
SÜMBOLITE TÄHENDUS
Tingmärk

Kirjeldus

Kataloogi number
Enne kasutust lugege kasutusjuhiseid
Tähelepanu, tutvuge kaasasolevate juhenditega
Temperatuuripiirangud
Tootja
Euroopa ühenduse volitatud esindaja
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Muudatuse kirjeldus

Uuendada PI vorminduspõhja. Lisatud Kasutusjuhendisse ja Oodatud
väärtustesse soovitus.
Uuendatud ettevõttesisene dokumendihaldussüsteem. Dokumendi sisu ei ole
muudetud.
Uuendatud kontaktandmed ja aadress tootja veebilehel.
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