KULLANIM TALİMATLARI

LYFO DISK™
KWIK-STIK™
KWIK-STIK Plus™
KULLANIM AMACI
KWIK-STIK™, KWIK-STIK™ Plus ve LYFO DISK™ mikroorganizmalar, kültürlü mikroorganizma izolatının
saptanması ve tanımlanması için mikrobiyal testlerde kullanılmak üzere üretilen miktar tayinlerinin, reaktiflerin
ya da ortamın performansını doğrulamak için kontroller olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

ÖZET VE AÇIKLAMA
Bilinen ve öngörülebilir karakteristiklere sahip mikroorganizmalar kalite kontrolü, eğitim ve yeterlilik
programlarında kullanılır.

PRENSİP
KWIK-STIK, KWIK-STIK Plus ve LYFO DISK mikroorganizmalar, referans stok kültür koleksiyonlarının
hazırlanması, saklanması ve muhafazasında kullanılan geleneksel yöntemlere eşdeğer sonuçlar sunar.
Mikroorganizma preparatları American Type Culture Collection (ATCC®) ya da diğer özgün referans kültür
koleksiyonlarına göre izlenebilir.

KOMPOZİSYON
KWIK-STIK, KWIK-STIK Plus ve LYFO DISK pelletleri jelatin, yağsız süt, askorbik asit, karbonhidrat ve
kömür dahil olmak üzere yapı ve/veya stabilite sağlama amaçlı yardımcı maddeler ve saf bir mikroorganizma
popülasyonu içerir.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
A. KWIK-STIK: Her bir KWIK-STIK ünitesi bir liyofilize mikroorganizma pelleti, bir hidratlaştırıcı sıvı ampulü
ve bir aşılama eküvyon çubuğu içerir. Her aygıt olumsuz nem birikmesini önlemek için kurutucu içeren
lamine bir torba içinde mühürlenir. KWIK-STIK mikroorganizmaları referans kültürden sonra 3 veya daha
az pasaj durumundadır ve önerilen ortam ve inkübasyon gereklilikleri kullanılarak işlendiğinde geri
kazanılacakları garanti edilir. 2 veya 6'lı paketler halinde mevcuttur.
B. KWIK-STIK Plus: Her bir KWIK-STIK Plus ünitesi bir liyofilize mikroorganizma pelleti, bir hidratlaştırıcı
sıvı ampulü ve bir aşılama eküvyon çubuğu içerir. Her aygıt olumsuz nem birikmesini önlemek için
kurutucu içeren lamine bir torba içinde mühürlenir. KWIK-STIK Plus mikroorganizmaları referans
kültürden sonra 2 pasaj durumundadır ve önerilen ortam ve inkübasyon gereklilikleri kullanılarak
işlendiğinde geri kazanılacakları garanti edilir. 5'li paketler halinde mevcuttur.
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C. LYFO DISK: LYFO DISK mikroorganizmaları, 6 liyofilize mikroorganizma pelleti ve olumsuz nem birikmesini
önlemek için bir kurutucu içeren yeniden mühürlenebilir flakonlar içinde paketlenir. LYFO DISK
mikroorganizmaları referans kültürden sonra 3 veya daha az pasaj durumundadır ve önerilen ortam ve
inkübasyon gereklilikleri kullanılarak işlendiğinde geri kazanılacakları garanti edilir.

UYARI VE ÖNLEMLER
•

Bu ürünler in-vitro teşhis kullanımı içindir.

•

İnsan, hayvan ya da evcil hayvan tüketimi için uygun değildir.

•

Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Veri Sayfasına (SDS) bakın. SDS www.microbiologics.com adresindeki
web sitemizde ya da 320.229.7045 nolu Teknik Destek birimi ya da ABD'de 1.866.286.6691 nolu ücretsiz
hat ile görüşerek temin edilebilir.

•

KWIK-STIK ve KWIK-STIK Plus içindeki hidratlaştırıcı sıvı, ciddi göz tahrişine neden olabilir. Göze
kaçarsa birkaç dakika boyunca suyla dikkatli bir şekilde durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontak
lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. Tahriş devam ederse tıbbi yardım/bakım alın.

•

Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruma/yüz koruma cihazları kullanın. Tuttuktan sonra elleri iyice
yıkayın.

•

Bu aygıtlar hastalık üretebilecek canlı mikroorganizmalar içerir. Herhangi bir mikroorganizma büyümesine
maruz kalma ve temastan kaçınmak için uygun teknikler kullanılmalıdır.

•

Mikrobiyoloji laboratuvarı, biyolojik açıdan tehlikeli materyali almak, işlemek, muhafaza etmek, saklamak
ve imha etmek üzere donatılmalı ve ilgili teçhizata sahip olmalıdır.

•

Yalnızca eğitimli laboratuvar personeli bu aygıtları kullanmalıdır.

•

Tüm biyolojik açıdan tehlikeli materyallerin imhasını ajanslar ve yetkili kurumlar düzenler. Her laboratuvar
biyolojik açıdan tehlikeli materyallerin uygun imhasını bilmeli ve buna uymalıdır.

•

KWIK-STIK, KWIK-STIK Plus ve LYFO DISK mikroorganizmalar doğal kauçuk lateks ile üretilmez.

GEREKLİ OLAN ANCAK SUNULMAYAN MATERYALLER
•

LYFO DISK mikroorganizmalari liyofilize preparatı hidratlaştırmak için steril tüpler ve Triptik Soya Suyu,
Beyin Kalp İnfuzyon Suyu, tuzlu su ya da deiyonize su gibi 0,5 ml steril sıvı gerektirir. Steril eküvyon
çubukları ya da aşılama luplarının hidratlı preparatı bir agar plakasına aktarması gerekir.

•

KWIK-STIK, KWIK-STIK Plus ve LYFO DISK mikroorganizmaları büyüme ve geri kazanımı optimize
etmek için seçici olmayan, besin ya da zenginleştirilmiş agar ortamı ve spesifik inkübasyon süreleri ve
koşulları gerektirir.

Teknik Bilgi Bülteni (TIB.081) Önerilen Kültür Yöntemleri önerilen ortam ve inkübasyon gereksinimlerini
listeler. Bu bülten www.microbiologics.com adresinde mevcuttur.

KULLANIM TALİMATLARI
A. KWIK-STIK ve KWIK-STIK Plus Mikroorganizma Prosedürü
1. Açılmamış KWIK-STIK torbasının oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Torbayı çentiğinden yırtın ve
KWIK-STIK ünitesini çıkarın.
2. Etiket üzerindeki Çekme Sekmesi kısmını yırtın ve bunu birincil kültür plakası ya da QC kaydına ekleyin.
Aygıtı hidrasyon sırasında sökmeyin.
3. Tezgah veya çalışma masası kenarında hidratlaştırıcı sıvıyı serbest bırakmak için KWIK-STIK (sıvı
merceğinin hemen altından) üstündeki kısımdan ampulü kırın.
4. Dikey olarak tutun ve sıvının şaft boyunca pelletin bulunduğu ünite alt kısmına sıvı akışını
kolaylaştırmak için sert bir yüzeye vurun.
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5. Ünitenin alt kısmında bir sıkıştırma hareketi kullanarak, pellet süspansiyonu homojen olana kadar
pelleti sıvı içinde ezin.
6. Hemen eküvyon çubuğunu hidratlı materyale doydurun ve uygun agar ortamına aktarın ya da
laboratuvarın SİP'sine (Standart İşletim Prosedürlerine) göre kullanın.
7. Eküvyon çubuğunu plakanın üçte biri üzerinde nazikçe yuvarlayarak birincil kültür plakalarını
aşılayın.
8. Steril bir döngü kullanarak, koloni izolasyonunu kolaylaştırmak için şerit çekin.
9. Uygun biyolojik tehlike imha yöntemlerini kullanarak KWIK-STIK'i atın.
10. Hemen ters çevrilmiş aşılanmış birincil kültür plakalarını mikroorganizma için uygun sıcaklık ve
koşullarda inkübe edin. Kültür yöntemi www.microbiologics.com sitesindeki ürün sayfasında
bulunabilir.

B. LYFO DISK Mikroorganizma Prosedürü
1. Açılmamış LYFO DISK flakonu 2°C ila 8°C depodan çıkarın ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
2. 1 pelleti, steril penselerle flakondan aseptik olarak çıkarın. Kurutucuyu çıkartmayın.
3. Pelleti 0,5 ml steril sıvı (su, tuzlu su, Triptik Soya Suyu ya da Beyin Kalp İnfüzyon Suyu) içine yerleştirin.
Hemen tapalayın ve flakonun kapağını yeniden kapatın ve 2°C ila 8°C'de saklayın.
4. Pelleti steril bir eküvyon çubuğu ile süspansiyon homojen hale gelene kadar ezin. Hemen aynı eküvyon
çubuğunu hidratlı materyale doydurun ve agar ortamına aktarın.
5. Eküvyon çubuğunu plakanın üçte biri üzerinde nazikçe yuvarlayarak birincil kültür plakalarını aşılayın.
6. Steril bir döngü kullanarak, koloni izolasyonunu kolaylaştırmak için şerit çekin.
7. Uygun biyolojik tehlike imha yöntemlerini kullanarak, kalan hidratlı materyali atın.

8. Hemen ters çevrilmiş aşılanmış ortamı mikroorganizma için uygun sıcaklık ve koşullarda inkübe edin.
Kültür yöntemi www.microbiologics.com sitesindeki ürün sayfasında bulunabilir.

SAKLAMA VE SON KULLANIM TARİHİ
KWIK-STIK, KWIK-STIK Plus ve LYFO DISK mikroorganizmaları orijinal olarak 2°C ila 8°C'de, mühürlü flakonda
ya da kurutucu içeren torbada saklayın. KWIK-STIK, KWIK-STIK Plus ve LYFO DISK mikroorganizmalar
aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır.
• Yanlış saklama durumunda
• Isı ya da neme aşırı maruz kalma kanıtları varsa
• Sona erme tarihi geçmişse

KISITLAMALAR
Bu ürün tüm kitler ve prosedürler ile kullanıma uygun olmayabilir.

PI.194.TURK Rev C
2018.DEC.17

Türkçe

Sayfa 3 / 6

SEMBOL TABLOSU
Avrupa Topluluğu'nda Yetkili Temsilcisi

Kullanım Talimatlarına bakın

Batch Parti Kodu (Lot)

In Vitro Teşhis Tıbbi Aygıtı

Biyolojik Riskler

Üretici

Katalog Numarası

Sıcaklık Sınırları

Dikkat, Ekindeki Belgelere bakın

Kullanan

CE İşareti

ÜRÜN GARANTİSİ
Bu ürünler ürün broşürlerinde, talimatlarında ve destekleyici literatürde yazdırılan ve resmedilen teknik özellikleri
ve performansı karşılama garantisi altındadır. Garanti, açık ya da zımni, şu durumlarda sınırlandırılır:
• laboratuvar tarafından yürütülen prosedürlerin yazılı ve resimli yönergeler ve talimatlara uyumsuz olması
• ürünlerin, ürün broşürleri, talimatları ve destekleyici literatürde belirtilen kullanım amacı dışındaki
uygulamalar için kullanılması
• Kurtarılmış kültür donmuş durumdaysa Microbiologics ürünün belirtilen özelliklerini garanti edemez.

WEB SİTESİ
Geçerli teknik bilgiler ve ürün kullanılabilirliği için www.microbiologics.com adresindeki web sitemizi kullanın.

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

Microbiologics, Inc.
200 Cooper Avenue North
St. Cloud, MN 56303 USA
Müşteri Hizmetleri
Tel. 320-253-1640
E-posta: info@microbiologics.com
Teknik Destek
Tel. 320-229-7045
E-posta: techsupport@microbiologics.com
www.microbiologics.com

*ATCC® kültürlerinde türetilen ürünler için ATCC Licensed Derivative® Amblemine bakın. ATCC Licensed Derivative Amblemi,
ATCC Licensed Derivative Sözcük İşareti ve ATCC Katalog İşaretleri ATCC'nin ticari markalarıdır. Microbiologics, Inc. bu ticari
markaları kullanmak ve ATCC® kültürlerinde türetilen ürünleri satmak için lisanslıdır.
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RESİMLİ TALİMAT

Tezgah veya çalışma masası kenarında
hidratlaştırıcı sıvıyı serbest bırakmak için
KWIK-STIK (ampulün sıvı merceğinin
hemen altından) üstündeki kısımdan
ampulü kırın.
Açılmamış KWIK-STIK torbasının oda
sıcaklığına gelmesini bekleyin. Torbayı
çentiğinden yırtın ve KWIK-STIK ünitesini
çıkarın.

Etiket üzerindeki Çekme Sekmesi kısmını
yırtın ve bunu birincil kültür plakası ya da
QC kaydına ekleyin. Aygıtı hidrasyon
sırasında sökmeyin.

Dikey olarak tutun ve
sıvının şaft boyunca
pelletin bulunduğu ünite
alt kısmına sıvı akışını
kolaylaştırmak için sert bir
yüzeye vurun.

Ünitenin alt
kısmında bir
sıkıştırma hareketi
kullanarak, pellet
süspansiyonu
homojen olana
kadar pelleti sıvı
içinde ezin.

Hemen eküvyon çubuğunu hidratlı
materyale doydurun ve uygun agar
ortamına aktarın ya da laboratuvarın
SOP'sine göre kullanın.

Uygun biyolojik tehlike
imha yöntemlerini
kullanarak
KWIK-STIK'i atın.

Hemen ters çevrilmiş aşılanmış
birincil kültür plakalarını
mikroorganizma için uygun sıcaklık
ve koşullarda inkübe edin.
Eküvyon çubuğunu plakanın üçte biri
üzerinde nazikçe yuvarlayarak birincil kültür
plakalarını aşılayın.
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Steril bir döngü kullanarak, koloni
izolasyonunu kolaylaştırmak için şerit çekin.
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RESİMLİ TALİMAT

Açılmamış LYFO DISK
flakonu 2°C ila 8°C depodan
çıkarın ve oda sıcaklığına
gelmesini bekleyin.

1 pelleti, steril
penselerle
flakondan aseptik
olarak çıkarın.
Kurutucuyu
çıkartmayın.

Eküvyon çubuğunu plakanın üçte biri
üzerinde nazikçe yuvarlayarak birincil
kültür plakalarını aşılayın.

Pelleti steril bir eküvyon çubuğu ile
süspansiyon homojen hale gelene kadar
ezin.
Hemen aynı eküvyon çubuğunu hidratlı
materyale doydurun ve agar ortamına
aktarın.
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Pelleti 0,5 ml steril sıvı
(su, tuzlu su, Triptik
Soya Suyu ya da Beyin
Kalp İnfüzyon Suyu)
içine yerleştirin. Hemen
tapalayın ve flakonun
kapağını yeniden
kapatın ve 2°C ila
8°C'de saklayın.

Steril bir döngü kullanarak, koloni
izolasyonunu kolaylaştırmak için şerit
çekin.

Hemen ters çevrilmiş aşılanmış birincil
kültür plakalarını mikroorganizma için
uygun sıcaklık ve koşullarda inkübe edin.
Uygun biyolojik tehlike imha yöntemlerini
kullanarak, kalan hidratlı materyali atın.
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