QuantiFERON®-CMV



Zkumavky pro odběr krve
Balení pro jednoho pacienta
Kat. č. 0192-0301

K použití se soupravou
QuantiFERON-CMV
ELISA
(kat. č. 0350-0201).

OBSAH
3x 1ml zkumavka pro odběr krve QF CMV (Nil, CMV Antigen,
Mitogen)
1x příbalový leták
Více informací najdete v Příbalovém letáku QuantiFERON-CMV,
který se nachází na adrese www.QuantiFERON.com.
ODBĚR KRVE



UPOZORNĚNÍ:
• Platí standardní zásady pro zacházení s krví.

• Zkumavky skladujte při 4–25 °C a v okamžiku použití musí
mít teplotu okolního prostředí (17–25 °C).
Odeberte krev ze žíly.
Pomocí vakua se zkumavka naplní po černou značku (1 ml).
Krev může téct pomalu. Po ukončení odběru držte zkumavku na
jehle po dobu 2–3 s. Jestliže krev nedosahuje až ke značce,
krev doplňte.
Technický tip

Motýlková jehla – před plněním zkumavek QuantiFERON-CMV
naplňte hadičky pomocí plnicí zkumavky (není obsažena
v dodávce).
ODBĚR KRVE
Ihned po naplnění 10x protřepejte zkumavky tak, aby



došlo ke smočení celé vnitřní stěny zkumavek krví a rozpuštění
antigenů na jejich stěně.
Zkumavky by v době plnění krví měly mít teplotu
17–25 °C.
Příliš silné třepání může narušit gel a mohlo by vést
k neplatným výsledkům.
Označte zkumavky příslušným způsobem.

Sample & Assay Technologies

ODESLÁNÍ / INKUBACE
Zkumavky odešlete do laboratoře při teplotě 17–27 °C.



Krev se musí co nejdříve inkubovat při 37 °C (do 16 hodin od
odběru).
Personál laboratoře musí před inkubací při 37 °C zkumavky
okamžitě promíchat.
Technický tip
MOŽNOST 1
Inkubace v laboratoři

Zkumavky označte jako „Neinkubované“.
ODESLÁNÍ / INKUBACE
Krev je nutné inkubovat co nejdříve (do 16 hodin od



odběru). Zkumavky inkubujte ve vzpřímené poloze při 37 °C po
dobu 16–24 hodin.
Inkubátory může dodat společnost QIAGEN.
Technický tip
MOŽNOST 2
Inkubace na pracovišti
odběru

Vlhkost/CO2 není nutná.
Jestliže brzy po odběru nebudou zkumavky inkubovány při
37 °C, je nutné okamžitě před inkubací zkumavky promíchat
převrácením 10x.
ODESLÁNÍ / INKUBACE
Odešlete inkubované zkumavky do testující laboratoře
(pokud nejsou odstředěné, tak do 3 dnů).



Zkumavky uchovávejte při teplotě 4–27 °C.
Technický tip
Označte zkumavky jako „Inkubované“.
MOŽNOST 2
(pokračování)

ODSTŘEDĚNÍ
Před odběrem vzorků zkumavky odstřeďte.



Otáčení nastavte na 2000–3000g po dobu 15 minut.
Plazma v odstředěných zkumavkách je stabilní po dobu 28 dní,
jestliže je uložena při teplotě 2–8 °C.
Nejnovější licenční informace a prohlášení o výrobku najdete
v příbalovém letáku QuantiFERON-CMV.



KONTAKTNÍ ÚDAJE
Cellestis, a QIAGEN Company
Asia-Pacific: techservice-ap@qiagen.com
Europe: techserviceQFT-eu@qiagen.com
Middle East / Africa: techserviceQFT-eu@qiagen.com
USA / Canada: techservice-na@qiagen.com
Latin America (not including Brazil or Mexico):
techservice-latam@qiagen.com
Mexico: techservice-MX@qiagen.com
Brazil: techsebr@qiagen.com
www.QuantiFERON.com
®
®
Ochranné známky: QIAGEN , QuantiFERON (skupina QIAGEN).
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