ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

n Parasite Suspensions във формалин

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ОБОБЩЕНИЕ И РАЗЯСНЕНИЯ
Тези типове проби обикновено се използват за учебни цели или за проверка на
професионализма на персонала при идентифициране и тестване за определени
микроорганизми.

ПРИНЦИПИ
Този продукт е предназначен за използване при един или няколко от следните методи
в зависимост от характеристиките на организма:
•
Имунен тест за откриване на антигени
•
Микроскопско изследване на срез от нефиксирана тъкан за наблюдение
на морфологичните характеристики на организма
•
Тест с оцветяване за установяване на съдържанието на киселинно устойчиви бактерии
за наблюдение на оцветяването и морфологичните характеристики на организма

СЪСТАВ
•
•
•

Паразити (за конкретни подробности относно всеки от паразитите вижте каталога
или уебсайта: www.microbiologics.com)
Екскременти
Разтвор на формалин, неутрално буфериран, 10%
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PARASITE SUSPENSIONS

Parasite Suspensions на Microbiologics съдържат специфични паразитни популации с известни
характеристики и подпомагат програмите за осигуряване на качеството, като служат за
проверка на ефективността на контрола на качеството. Тези проби подпомагат официалните
програми за осигуряване на качеството, като служат за проверка на ефективността на
контрола на качеството, за документиране на професионализма на персонала при изпълнение
на процедурите и за правилно интерпретиране на резултатите от микроскопските тестове.
Parasite Suspensions на Microbiologics може да се използват и за учебни цели в образователна
среда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ. Токсичен при поглъщане. Токсичен при вдишване. Потенциална канцерогенна опасност.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Предназначен само за ин витро диагностика.
Само за професионална употреба.
За всички приложими правила за безопасност и предупреждения вижте информационния лист
за безопасност, който можете да намерите в уебсайта на Microbiologics www.microbiologics.com.
Не работете с продукта, преди да сте прочели и разбрали всички правила за безопасност.
Да се използват предписаните лични предпазни средства. Да се носят предпазни ръкавици/
предпазно облекло/предпазни средства за очите/предпазни средства за лицето.
ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Изплакнете
устата.
При явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
Предизвиква дразнене на кожата. Измивайте старателно ръцете си след употреба.
Може да предизвика алергична реакция на кожата.
Може да причини увреждане на органите.
Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
Предизвиква дразнене на очите. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода
в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото
това е възможно. Продължавайте да промивате. При продължително дразнене на очите:
Потърсете медицински съвет/помощ.
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Да не се вдишва прахът/димът/газът/мъглата/
парите/аерозолът. Да се използва само на открито или на добре проветриво място.
Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
Въпреки че тези суспензии съдържат фиксирани, нежизнеспособни организми, с цел осигуряване
на безопасност на персонала те трябва да се третират така, сякаш съдържат биологично опасни
материали.
Лабораторията трябва да е оборудвана и да разполага с условия за получаване, обработване,
поддържане, съхранение и изхвърляне на биологично опасни материали.
Всички продукти и опаковки на Microbiologics не съдържат латекс.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СМЕСВАНЕ
Пробата трябва да се смесва чрез енергично разклащане с ръка или разбъркване с вортекс.

СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ
Parasite Suspensions трябва да се съхраняват при стайна температура, но няма да се повредят, ако се
съхраняват в хладилник. Ако Parasite Suspensions са били съхранявани в хладилник, преди употреба
ги оставете да се затоплят на стайна температура.
Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява под
ключ.
Срокът на годност на тези продукти е две години от датата на производство.
Parasite Suspensions не трябва да се използват, ако:
•
не са съхранявани по надлежния начин;
•
срокът на годност е изтекъл.
Спазвайте националните и местните разпоредби за обезвреждане на отпадъци при изхвърляне на този
продукт.
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ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Тези проби могат да се използват за изследване на срез от нефиксирана тъкан, тест за откриване на антигени
и тест с оцветяване за установяване на съдържанието на киселинно устойчиви бактерии.
Следното важи за всички процедури:
1.
2.
3.
4.

Смесете добре суспензията, като енергично я разклатите или разбъркате с вортекс.
Оставете суспензията да се утаи за 5-10 минути, преди да я използвате в тестова процедура.
Внимателно поставете пипета във флакона, така че да достигне до дъното, и извадете една капка
за тестване.
За тестовите процедури направете справка със стандартните лабораторни процедури или
инструкциите на производителя на оцветителя или комплекта.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ, КОИТО НЕ СЕ ДОСТАВЯТ
В КОМПЛЕКТА
•
•
•

Хронометър
Пипети за пренасяне
Други материали, определени от стандартните лабораторни процедури или използвания комплект

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО
За нуждите на контрола на качеството направете справка със стандартните лабораторни процедури
или инструкциите на производителя.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Този продукт може да не е подходящ за използване с всички видове комплекти и при всички видове
процедури. За подробности за пробата вижте инструкциите на производителя на комплекта.
Само за професионална употреба.

МИКРОБИОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ
Пробата съдържа фиксирани, нежизнеспособни организми.
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КЛЮЧ КЪМ СИМВОЛИТЕ
Код на серията (партидата)
Опасност за здравето
Справочен каталог
Внимание, вижте инструкциите за употреба
Направете справка с инструкциите за употреба
Медицинско изделие за ин витро диагностика
Производител
Температурно ограничение
Годно до
Остра токсичност
CE маркировка
Упълномощен представител в Европейската общност

ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ
Гарантираме, че тези продукти отговарят на спецификациите и характеристиките, напечатани или показани
в листовките към тях, инструкциите и допълнителните печатни материали. Гаранцията, изрична или
подразбираща се, е ограничена в следните случаи:
1.
2.

Когато прилаганите в лабораторията процедури противоречат на напечатаните или показаните
указания и инструкции.
Когато продуктите се използват не по предназначението, изрично посочено в листовките към тях,
инструкциите и допълнителните печатни материали.
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УЕБСАЙТ
Посетете нашия уебсайт за актуална техническа информация и наличност на продукта.

www.microbiologics.com
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АДРЕСИ И КОНТАКТИ
MediMark® Europe
11, rue Emile Zola B.P. 2332
38033 Grenoble Cedex 2, France
Тел.: 33 (0)4 76 86 43 22
Факс: 33 (0)4 76 17 19 82
Имейл: info@medimark-europe.com

Microbiologics, Inc.
200 Cooper Avenue North
St. Cloud, MN 56303 USA
Център за обслужване на клиенти
Тел.: 320-253-1640
Безплатен тел.: 800-599-BUGS (2847)
Имейл: info@microbiologics.com
Техническа поддръжка			
Тел.: 320-229-7045
Безплатен тел. за САЩ: 866-286-6691
Имейл: techsupport@microbiologics.com
www.microbiologics.com
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PARASITE SUSPENSIONS
НАГЛЕДНИ ИНСТРУКЦИИ

Смесете добре суспензията,
като енергично
я разклатите или
разбъркате с вортекс.

Оставете суспензията
да се утаи за
5-10 минути, преди да
я използвате в тестова
процедура.

Внимателно поставете
пипета във флакона, така че
да достигне до дъното,
и извадете една капка за
тестване.
За тестовите процедури
направете справка със
стандартните лабораторни
процедури или инструкциите
на производителя на
оцветителя или комплекта.
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