POKYNY NA POUŽÍVANIE

LYFO DISK™
KWIK-STIK™
KWIK-STIK Plus™
ÚČEL POUŽITIA
Mikroorganizmy KWIK-STIK™, KWIK-STIK™ Plus a LYFO DISK™ sú určené na použitie ako kontrolné prvky
na overovanie výkonu vzoriek, reagentov alebo médií, ktoré sú určené na použitie pri mikrobiálnom testovaní
zameranom na detekciu a identifikáciu izolovaných kultivovaných mikroorganizmov.

SÚHRN A VYSVETLENIE
Pri kontrole kvality, vzdelávaní a odborných programoch sa používajú mikroorganizmy so známymi a
predvídateľnými charakteristikami.

PRINCÍP
Mikroorganizmy KWIK-STIK, KWIK-STIK Plus a LYFO DISK poskytujú ekvivalentné výsledky dosahované pri
tradičných metódach používaných pri príprave, skladovaní a udržiavaní referenčných zásobníkov zberov
kultúr. Prípravy mikroorganizmov sa dajú vysledovať späť k Americkej zbierke typových kultúr (ATCC®)
alebo iným autentickým referenčným zberom kultúr.

ZLOŽENIE
Tablety KWIK-STIK, KWIK-STIK Plus a LYFO DISK obsahujú čistú populáciu mikroorganizmov a pomocné
látky zabezpečujúce štruktúru a/alebo stabilitu vrátane želatíny, odstredeného mlieka, kyseliny askorbovej,
karbohydrátu a čierneho uhlia.

POPIS PRÍPRAVKU
A. KWIK-STIK: každá jednotka KWIK-STIK obsahuje lyofilizovanú tabletu mikroorganizmov, liekovku
hydratačnej kvapaliny a inokulačnú vatovú tyčinku. Každé zariadenie je uzatvorené v laminovanom
puzdre obsahujúcom vysúšací prostriedok na predchádzanie nepriaznivému nahromadeniu vlhkosti.
Mikroorganizmy KWIK-STIK sú 3 subkultúry, alebo menej, z referenčnej kultúry, pričom ich obnovenie po
spracovaní s použitím odporúčaného média a požiadaviek pre inkubáciu je garantované. Dostupné
v baleniach po 2 alebo 6 kusov.
B. KWIK-STIK Plus: každá jednotka KWIK-STIK Plus obsahuje lyofilizovanú tabletu mikroorganizmov,
liekovku hydratačnej kvapaliny a inokulačnú vatovú tyčinku. Každé zariadenie je uzatvorené v
laminovanom puzdre obsahujúce vysúšací prostriedok na predchádzanie nepriaznivému nahromadeniu
vlhkosti. Mikroorganizmy KWIK-STIK Plus sú 2 subkultúry z referenčnej kultúry, pričom ich obnovenie po
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spracovaní s použitím odporúčaného média a požiadaviek pre inkubáciu je garantované. Dostupné v balení
po 5 kusov.
C. LYFO DISK: mikroorganizmy LYFO DISK sú balené v uzatvárateľnej liekovke, ktorá obsahuje 6 tabliet
lyofilizovaných tabliet a vysúšací prostriedok na predchádzanie nepriaznivému nahromadeniu vlhkosti.
Mikroorganizmy LYFO DISK sú 3 subkultúry, alebo menej, z referenčnej kultúry, pričom ich obnovenie po
spracovaní s použitím odporúčaného média a požiadaviek pre inkubáciu je garantované.

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
•

Tieto prípravky sú určené pre diagnostické použitie in vitro.

•

Nie sú vhodné na konzumáciu pre ľudí, zvieratá alebo domáce zvieratá.

•

Podrobnejšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov (SDS). SDS môžete nájsť na našej
webovej stránke na adrese www.microbiologics.com alebo kontaktovaním technickej podpory na čísle
320 229 7045 alebo na bezplatnom čísle v USA 1 866 286 6691.

•

Hydratačná kvapalina v KWIK-STIK a KWIK-STIK Plus môže spôsobiť vážne podráždenie očí. Ak sa
dostane do očí, opatrne ich niekoľko minút vyplachujte vodou. Ak máte nasadené kontaktné šošovky a
dajú sa ľahko vybrať, vyberte si ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte
lekársku pomoc.

•

Noste ochranné rukavice/ochranné oblečenie/ochranu zraku/ochranu tváre. Po manipulácii si poriadne
poumývajte ruky.

•

Tieto zariadenia obsahujú živé mikroorganizmy, ktoré môžu spôsobovať ochorenie. Aby sa predišlo
vystaveniu a kontaktu s akýmikoľvek rastúcimi mikroorganizmami, musíte používať príslušné techniky.

•

Mikrobiologické laboratórium musí byť vybavené a musí mať prostriedky na prijatie, spracovanie,
uchovávanie, skladovanie a likvidáciu biologicky nebezpečného materiálu.

•

Tieto zariadenia by mal používať len vyškolený personál laboratória.

•

Likvidáciu akéhokoľvek biologicky nebezpečného materiálu regulujú vládne organizácie a zákony. Každé
laboratórium musí byť oboznámené so správnym postupom likvidácie biologicky nebezpečného materiálu
a musí ho dodržiavať.

•

Mikroorganizmy KWIK-STIK, KWIK-STIK Plus a LYFO DISK sa nevyrábajú s prírodným kaučukovým
latexom.

POTREBNÉ, ALE NEDODANÉ MATERIÁLY
•

Mikroorganizmy LYFO DISK vyžadujú sterilné skúmavky a 0,5 ml sterilnej kvapaliny, ako napríklad
tryptická sójová živná pôda, mozgovo-srdcová infúzna živná pôda, fyziologický roztok alebo
deionizovaná voda, na hydratovanie lyofilizovaného prípravku. Sterilné vatové tyčinky alebo inokulačné
slučky sú potrebné na prenos hydratovaného prípravku na agarovú platňu.

•

Mikroorganizmy KWIK-STIK, KWIK-STIK Plus a LYFO DISK vyžadujú neselektívne, vyživujúce
alebo obohatené agarové médiá a špecifickú dobu inkubácie a podmienky na optimalizovanie
rastu a obnovy.

Súhrn technických informácií (TIB.081) Odporúčané metódy pre kultúry obsahuje odporúčané médiá
a požiadavky pre inkubáciu. Tento súhrn je dostupný na adrese www.microbiologics.com.

POKYNY NA POUŽÍVANIE
A. Postup pre mikrooganizmy KWIK-STIK a KWIK-STIK Plus
1. Neotvorené puzdro KWIK-STIK nechajte, aby sa prispôsobilo izbovej teplote. V mieste zárezu puzdro
roztrhnite a vyberte jednotku KWIK-STIK.
2. Roztrhnite v časti s uškom na štítku a prichyťte ho k platničke s primárnou kultúrou alebo k záznamu o
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kontrole kvality. Zariadenie počas hydratácie nerozoberajte.
3. Pomocou okraja pracovnej lavice alebo pultu nalomte liekovku KWIK-STIK v hornej časti (hneď pod
povrchom kvapaliny), aby sa uvoľnila hydratačná kvapalina.
4. Držte vertikálne a ťukajte na pevný povrch, aby ste podporili prietok kvapaliny cez driek do spodnej
časti jednotky, ktorá obsahuje tabletu.
5. Prítlačným pohybom na spodnú časť jednotky rozdrvte tabletu v kvapaline, kým nebude suspenzia
homogénna.
6. Okamžite nechajte vatovú tyčinku riadne nasiaknuť hydratovaným materiálom a preneste ju na vhodné
agarove médium, prípadne používajte v súlade so štandardnými postupmi laboratória.
7. Naočkujte platničku (resp.platničky) primárnej kultúry jemným rolovaním vatovej tyčinky po jednej
tretine platničky.
8. Oddeľte pomocou sterilnej slučky, aby ste uľahčili izoláciu kolónie.
9. Vhodným spôsobom likvidácie biologicky nebezpečného materiálu zlikvidujte KWIK-STIK.
10. Platničku (resp. platničky) s invertovanou inokulovanou primárnou kultúrou okamžite inkubujte pri
teplote a podmienkach vhodných pre mikroorganizmus. Metódu kultivácie môžete nájsť na stránke
prípravku na adrese www.microbiologics.com.

B. Postup pre mikrooganizmy LYFO DISK
1. Neotvorenú liekovku LYFO DISK vyberte zo skladovacieho miesta s teplotou od 2 °C do 8 °C
a umožnite, aby sa prispôsobila izbovej teplote.
2. Z liekovky aseptickým spôsobom pomocou sterilnej pinzety vyberte 1 tabletu. Nevyberajte vysúšací
prostriedok.
3. Tabletu umiestnite do 0,5 ml sterilnej kvapaliny (vody, fyziologického roztoku, TSB alebo BHIB).
Liekovku okamžite uzatvorte a zazátkujte a vráťte na skladovacie miesto s teplotou od 2 °C do 8 °C.
4. Tabletu rozdrvte sterilnou vatovou tyčinkou, kým nebude suspenzia homogénna. Okamžite nechajte tú
istú vatovú tyčinku riadne nasiaknuť hydratovaným materiálom a preneste ju na agarove médium.
5. Naočkujte platničku (resp. platničky) primárnej kultúry jemným rolovaním vatovej tyčinky po jednej tretine
platničky.
6. Oddeľte pomocou sterilnej slučky, aby ste uľahčili izoláciu kolónie.
7. Vhodným spôsobom likvidácie biologicky nebezpečného materiálu zlikvidujte zostávajúci hydratovaný
materiál.

8. Invertované inokulované médium okamžite inkubujte pri teplote a podmienkach vhodných pre
mikroorganizmus. Metódu kultivácie môžete nájsť na stránke prípravku na adrese
www.microbiologics.com.

SKLADOVANIE A EXSPIRÁCIA
Mikroorganizmy Store KWIK-STIK, KWIK-STIK Plus a LYFO DISK skladujte pri teplote 2 °C až 8 °C v pôvodnej a
utesnenej liekovke alebo puzdre obsahujúcom vysúšací prostriedok. Mikroorganizmy KWIK-STIK, KWIK-STIK
Plus a LYFO DISK by sa nemali používať, ak:
• boli nevhodne uskladnené,
• vyskytli sa známky nadmernému vystaveniu teplu alebo vlhkosti,
• uplynula doba exspirácie.

OBMEDZENIA
Tento prípravok nemusí byť vhodný na použitie so všetkými súpravami a postupmi.
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LEGENDA SYMBOLOV
Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve

Pozrite si pokyny na používanie

Kód šarže

Diagnostické lekárske zariadenie In Vitro

Biologické riziká

Výrobca

Katalógové číslo

Teplotné obmedzenia

Výstraha, preštudujte si sprievodné dokumenty

Dátum spotreby

Označenie CE

ZÁRUKA VZŤAHUJÚCA SA NA PRÍPRAVOK
Na tieto prípravky sa vzťahuje záruka, že sú v súlade s technickými údajmi a výkonom vytlačeným a
vyobrazeným na príbalových letákoch prípravku, v pokynoch a v podpornej literatúre. Vyslovená alebo naznačená
záruka je obmedzená v prípadoch, keď:
• použité postupy v laboratóriu sú v rozpore s tlačenými a vyobrazenými pokynmi na používanie,
• sa prípravky používajú na účely, ktoré sú v rozpore s určeným použitím citovaným v príbalových letákoch,
pokynoch a podpornej literatúre.
• Ak je resuscitovaná kultúra zmrazená, spoločnosť Microbiologics nevie garantovať uvedené vlastnosti
kultúry.

WEBOVÁ STRÁNKA
Navštívte našu webovú stránku www.microbiologics.com, kde nájdete aktuálne technické informácie a
dostupnosť prípravku.

POĎAKOVANIA
MediMark® Europe
11, rue Emile Zola B.P. 2332
38033 Grenoble Cedex 2, Francúzsko
Tel. 33 (0)4 76 86 43 22
Fax. 33 (0)4 76 17 19 82
E-mail: info@medimark-europe.com

Microbiologics, Inc.
200 Cooper Avenue North
St. Cloud, MN 56303 USA
Služby pre zákazníkov
Tel. 320-253-1640
E-mail: info@microbiologics.com
Technická podpora
Tel. 320-229-7045
E-mail: techsupport@microbiologics.com

www.microbiologics.com
*Pri prípravkoch odvodených od kultúr organizácie ATCC® hľadajte symbol ATCC Licensed Derivative®. Symbol ATCC Licensed
Derivative, slovné označenie ATCC Licensed Derivative a katalógové značky ATCC sú ochranné známky organizácie ATCC.
Spoločnosť Microbiologics, Inc., získala licenciu na používanie týchto ochranných známok a na predaj prípravkov odvodených od
kultúr od organizácie ATCC®.
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ILUSTROVANÉ POKYNY

Pomocou okraja pracovnej lavice alebo
pultu nalomte liekovku KWIK-STIK v hornej
časti (hneď pod povrchom kvapaliny v
liekovke), aby sa uvoľnila hydratačná
kvapalina.
Nechajte, aby sa neotvorené puzdro KWIKSTIK prispôsobilo izbovej teplote. V mieste
zárezu puzdro roztrhnite a vyberte jednotku
KWIK-STIK.

Držte vertikálne a ťukajte na
pevný povrch, aby ste
podporili prietok kvapaliny
cez driek do spodnej časti
jednotky, ktorá obsahuje
tabletu.

Roztrhnite v časti s uškom na štítku a
prichyťte ho k platničke s primárnou kultúrou
alebo k záznamu o kontrole kvality.
Zariadenie počas hydratácie nerozoberajte.

Prítlačným
pohybom voči
spodnej časti
jednotky rozdrvte
tabletu v kvapaline,
kým nebude
suspenzia
homogénna.

Okamžite nechajte vatovú tyčinku riadne
nasiaknuť hydratovaným materiálom a
preneste ju na vhodné agarove médium,
prípadne používajte v súlade so
štandardnými postupmi laboratória.

Vhodným spôsobom
likvidácie biologicky
nebezpečného
materiálu zlikvidujte
KWIK-STIK.

Naočkujte platničku (resp. platničky)
primárnej kultúry jemným rolovaním vatovej
tyčinky po jednej tretine platničky.
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Platničku (resp. platničky) s
invertovanou inokulovanou
primárnou kultúrou okamžite
inkubujte pri teplote a podmienkach
vhodných pre mikroorganizmus.
Oddeľte pomocou sterilnej slučky, aby ste
uľahčili izoláciu kolónie.

Slovenčina

Metódu kultivácie môžete nájsť na
stránke prípravku na adrese
www.microbiologics.com
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ILUSTROVANÉ POKYNY

Neotvorenú liekovku LYFO
DISK vyberte zo
skladovacieho miesta s
teplotou od 2 °C do 8 °C a
umožnite, aby sa
prispôsobila izbovej teplote.

Z liekovky
aseptickým
spôsobom vyberte
pomocou sterilnej
pinzety 1 tabletu.
Nevyberajte
vysúšací
prostriedok.

Naočkujte platničku (resp. platničky)
primárnej kultúry jemným rolovaním
vatovej tyčinky po jednej tretine platničky.

Tabletu rozdrvte sterilnou vatovou tyčinkou,
kým nebude suspenzia homogénna.
Okamžite nechajte tú istú vatovú tyčinku
riadne nasiaknuť hydratovaným materiálom
a preneste ju na agarove médium.
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Vhodným spôsobom likvidácie biologicky
nebezpečného materiálu zlikvidujte
zostávajúci hydratovaný materiál.

Slovenčina

Tabletu umiestnite do
0,5 ml sterilnej
kvapaliny (vody,
fyziologického roztoku,
TSB alebo BHIB).
Liekovku okamžite
uzatvorte a zazátkujte a
vráťte na skladovacie
miesto s teplotou od
2 °C do 8 °C.

Oddeľte pomocou sterilnej slučky, aby ste
uľahčili izoláciu kolónie.

Platničku (resp. platničky) s invertovanou
inokulovanou primárnou kultúrou
okamžite inkubujte pri teplote a
podmienkach vhodných pre
mikroorganizmus.
Metódu kultivácie môžete nájsť na stránke
prípravku na adrese www.microbiologics.com
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