„QuantiFERON®-CMV“



Kraujo surinkimo mėgintuvėliai
Pakuotė vienam pacientui
Kat. Nr. 0192-0301

Skirta naudoti su
„QuantiFERON-CMV
ELISA Kit“ (Kat. nr.
0350-0201).

TURINYS
3 x 1 ml QF CMV kraujo surinkimo mėgintuvėliai (Nil, CMV
Antigen, Mitogen)
1x informacinis lapelis
Daugiau informacijos rasite „QuantiFERON-CMV“
informaciniame lapelyje, apsilankę svetainėje
www.QuantiFERON.com.
KRAUJO SURINKIMAS



ĮSPĖJIMAS
• Taikomos

įprastos

su

kraujo

procedūromis

laikyti

4–25 °C

susijusios

atsargumo priemonės.
• Mėgintuvėlius
Naudojimo

galima

metu

jie

turi

būti

temperatūroje.

kambario

temperatūros

(17–25 °C).
Imkite kraują iš venos.
Vakuumas užpildo iki juodos žymės (1 ml). Kraujo srovė gali
būti silpna. Nenuimkite mėgintuvėlio nuo adatos, kol srovė
nenustos tekėjusi (2–3 sek.). Jei žymė nepasiekta, dar kartą
uždėkite mėgintuvėlį.
Techninis patarimas

Jei naudojate adatas su sparneliais, prieš pradėdami pildyti
„QuantiFERON-CMV“

mėgintuvėlius,

patikrinkite

kateterio

pralaidumą naudodami papildomą mėgintuvėlį (nepridedamas).
KRAUJO SURINKIMAS
Pripildę mėgintuvėlius, pakratykite juos dešimt (10) kartų,



kad visas vidinis mėgintuvėlio paviršius būtų padengtas krauju ir
ištirptų ant mėgintuvėlio sienelių esantys antigenai.
Kraujo

surinkimo

metu

mėgintuvėliai

turi

būti

17–25 °C temperatūros.
Per stipriai pakračius gali būti suardytas gelis ir taip
iškreipti rezultatai.
Pažymėkite mėgintuvėlius tinkamomis etiketėmis.

Sample & Assay Technologies

GABENIMAS / INKUBAVIMAS
Nugabenkite mėgintuvėlius į laboratoriją 17–27 °C



temperatūroje. Kraujas kuo greičiau turi būti inkubuojamas 37 °C
temperatūroje (per 16 valandų nuo surinkimo).
Laboratorijos darbuotojai turi sumaišyti mėgintuvėlių turinį prieš
pat inkubavimą 37 °C temperatūroje.
Techninis patarimas
1 VARIANTAS
Inkubavimas
laboratorijoje

Pažymėkite mėgintuvėlius „Neinkubuota“.
GABENIMAS / INKUBAVIMAS
Kraujas turi būti inkubuojamas kuo greičiau (per 16 valandų



nuo surinkimo). Inkubuokite mėgintuvėlius vertikalioje padėtyje
16–24 val., esant 37 °C temperatūrai.
Inkubatorius galima įsigyti iš QIAGEN.
Techninis patarimas
2 VARIANTAS
Inkubavimas surinkimo
vietoje

Drėgmė / CO2 neturi reikšmės.
Jeigu mėgintuvėliai neinkubuojami iš karto po surinkimo, esant
37 °C temperatūrai, iš karto prieš inkubavimą mėgintuvėlių
turinys turi būti sumaišytas (vartant 10 kartų).
GABENIMAS / INKUBAVIMAS
Nugabenkite inkubuotus mėgintuvėlius į tyrimų laboratoriją
(per 3 dienas, jei necentrifuguoti).



Mėgintuvėliai turi būti laikomi 4–27 °C temperatūroje.

2 VARIANTAS (tęsinys)

Techninis patarimas
Pažymėkite mėgintuvėlius „Inkubuota“.
CENTRIFUGAVIMAS
Prieš paimdami mėginius, mėgintuvėlius centrifuguokite.



Sukite 2000–3000 g 15 min.
Centrifuguotuose mėgintuvėliuose 2–8 °C temperatūroje laikoma
plazma išlieka stabili 28 d.
Naujausia informacija apie licencijavimą ir tam tikrų produktų
garantinių įsipareigojimų atsisakymai pateikti „QuantiFERONCMV ELISA“ informaciniame lapelyje.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA



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
®
®
Prekių ženklai: QIAGEN , QuantiFERON (QIAGEN grupė).
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