ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

n Parasite suspensions σε φορμόλη

ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Αυτά τα είδη δειγμάτων κατά κανόνα χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για έλεγχο
της επάρκειας του προσωπικού στην ταυτοποίηση και εξέταση συγκεκριμένων μικροοργανισμών.

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες τεχνικές,
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του μικροοργανισμού:
•
Ανοσοπροσδιορισμός για την ανίχνευση αντιγόνων
•
Μικροσκοπική εξέταση νωπού παρασκευάσματος για παρατήρηση των μορφολογικών
χαρακτηριστικών του μικροοργανισμού
•
Οξεάντοχη (acid-fast) χρώση για παρατήρηση της χρώσης και των μορφολογικών
χαρακτηριστικών του μικροοργανισμού

ΣΥΝΘΕΣΗ
•
•
•

Παράσιτα (βλ. κατάλογο ή ιστοσελίδα: www.microbiologics.com για ειδικές πληροφορίες
σχετικά με κάθε παράσιτο)
Περιττώματα
Ουδέτερο ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης 10%
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PARASITE SUSPENSIONS

Τα Parasite Suspensions της Microbiologics χρησιμοποιούνται σε εργαστηριακά προγράμματα
διασφάλισης ποιότητας ως μάρτυρες ποιοτικού ελέγχου, οι οποίοι περιέχουν συγκεκριμένους
πληθυσμούς παρασίτων με γνωστά χαρακτηριστικά. Αυτά τα δείγματα χρησιμοποιούνται στα
καθιερωμένα εργαστηριακά προγράμματα διασφάλισης ποιότητας ως μάρτυρες ποιοτικού ελέγχου,
για την αξιολόγηση της επάρκειας του προσωπικού κατά τη εκτέλεση των διαδικασιών και για τη
σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων μικροβιολογικών εξετάσεων. Τα Parasite Suspensions της
Microbiologics μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε εκπαιδευτικά
ιδρύματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. Τοξικό όταν εισπνέεται. Δυνητικά καρκινογόνο.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Μόνο για διαγνωστική χρήση in vitro.
Μόνο για επαγγελματική χρήση.
Βλ. δελτίο MSDS στην ιστοσελίδα της Microbiologics www.microbiologics.com, για το σύνολο των
προφυλάξεων και οδηγιών ασφαλείας.
Μην χειρίζεστε το προϊόν αν δεν έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας.
Χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας που απαιτείται ανάλογα με την περίπτωση.
Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτική ενδυμασία/προστατευτικά για τα μάτια/πρόσωπο.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα.
Σε περίπτωση έκθεσης ή υποψίας έκθεσης: Ζητήστε ιατρική συμβουλή/φροντίδα.
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μετά το χειρισμό, πλένετε σχολαστικά τα χέρια.
Ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη σε όργανα.
Τα μολυσμένα ενδύματα δεν πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο εργασίας.
Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε σχολαστικά
με νερό για μερικά λεπτά. Εάν φοράτε φακούς επαφής, αφαιρέστε τους εάν είναι εύκολο. Συνεχίστε να
ξεπλένετε τα μάτια. Εάν ο ερεθισμός των ματιών επιμένει: Ζητήστε ιατρική συμβουλή/φροντίδα.
Ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μην εισπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/
σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικό χώρο ή σε καλά εξαεριζόμενο
χώρο.
Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Παρά το γεγονός ότι αυτά τα εναιωρήματα περιέχουν μονιμοποιημένους, μη βιώσιμους μικροοργανισμούς,
για την ασφάλεια όλου του προσωπικού θα πρέπει κατά το χειρισμό τους να θεωρείται ότι περιέχουν υλικό
βιολογικής επικινδυνότητας.
Το εργαστήριο θα πρέπει να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για να
παραλαμβάνει, επεξεργάζεται, διατηρεί, φυλάσσει και απορρίπτει υλικά βιολογικής επικινδυνότητας.
Κανένα προϊόν ή συσκευασία της Microbiologics δεν περιέχει λάτεξ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
Το δείγμα πρέπει να αναμιγνύεται ανακινώντας δυνατά με το χέρι ή με περιδίνηση.

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
Τα Parasite Suspensions φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά δεν αλλοιώνονται εάν φυλαχθούν σε ψυγείο.
Αν τα Parasite Suspensions έχουν φυλαχθεί σε ψυγείο, αφήστε τα να φθάσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα
χρησιμοποιήσετε.
Να φυλάσσεται σε καλά εξαεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται σε καλά κλειστό περιέκτη. Να φυλάσσεται κλειδωμένο.
Η ημερομηνία λήξης αυτών των προϊόντων είναι δύο χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.
Τα Parasite Suspensions δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εάν:
•
Δεν έχουν φυλαχθεί κατάλληλα.
Έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους.
•
Κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος, πρέπει να τηρούνται όλοι οι εθνικοί και διεθνείς κανονισμοί.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αυτά τα δείγματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μικροσκοπική εξέταση νωπού παρασκευάσματος,
ανίχνευση αντιγόνων και οξεάντοχη χρώση.
Για όλες τις διαδικασίες:
1.
2.
3.
4.

Αναμείξτε σχολαστικά το εναιώρημα, ανακινώντας δυνατά ή με περιδίνηση.
Αφήστε το εναιώρημα να καθιζάνει για 5-10 λεπτά πριν το χρησιμοποιήσετε για οποιαδήποτε διαδικασία
εξέτασης.
Τοποθετήστε προσεκτικά μια πιπέτα στον πάτο του φιαλιδίου και συλλέξτε μία μόνο σταγόνα για εξέταση.
Ανατρέξτε στις τυπικές εργαστηριακές διαδικασίες ή στις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος χρώσης
ή του κιτ εξέτασης σχετικά με τις διαδικασίες εξέτασης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
•
•
•

Χρονόμετρο
Πιπέτες μεταφοράς
Κάθε άλλο υλικό που προσδιορίζεται στις τυπικές εργαστηριακές διαδικασίες ή στο κιτ που χρησιμοποιείται

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Για τις απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου, ανατρέξτε στις τυπικές εργαστηριακές διαδικασίες ή στις οδηγίες του
κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για χρήση με όλα τα κιτ και όλες τις διαδικασίες. Ανατρέξτε στις
οδηγίες του κατασκευαστή του κιτ για πληροφορίες σχετικά με τα δείγματα. Μόνο για επαγγελματική χρήση.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Αυτό το δείγμα περιέχει μονιμοποιημένους, μη βιώσιμους μικροοργανισμούς.
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
Κωδικός παρτίδας
Κίνδυνος για την υγεία
Κατάλογος αναφοράς
Προσοχή, βλ. οδηγίες χρήσης
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης
Ιατροτεχνολογική συσκευή in vitro διαγνωστικής χρήσης
Κατασκευαστής
Περιορισμός θερμοκρασίας
Χρήση έως
Οξεία τοξικότητα
Σήμανση CE
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αυτά τα προϊόντα πληρούν εγγυημένα τις προδιαγραφές και την απόδοση που αναφέρονται και περιγράφονται
στα ένθετα του προϊόντος, στις οδηγίες και στα λοιπά συνοδευτικά έντυπα. Η εγγύηση, ρητή ή έμμεση, υπόκειται σε
περιορισμούς στις εξής περιπτώσεις:
1.
2.

Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στο εργαστήριο είναι αντίθετες με τις έντυπες συστάσεις και οδηγίες.
Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται για άλλες εφαρμογές, εκτός της ενδεδειγμένης χρήσης που αναφέρεται στα
ένθετα, στις οδηγίες και στα λοιπά συνοδευτικά έντυπα των προϊόντων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.
2.

Ash, L.R., and Orihel, T.C. Atlas of Human Parasitology- 2nd Ed. (American Society of Clinical Pathologists, 1984)
Garcia, L.S. A Practical Guide to Diagnostic Parasitology (ASM Press, 2009)

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για ενημερωμένα τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα
του προϊόντος.

www.microbiologics.com
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
MediMark® Europe
11, rue Emile Zola B.P. 2332
38033 Grenoble Cedex 2, France
Τηλ.: 33 (0)4 76 86 43 22
Φαξ: 33 (0)4 76 17 19 82
Email. info@medimark-europe.com

Microbiologics, Inc.
200 Cooper Avenue North
St. Cloud, MN 56303 USA
Εξυπηρέτηση πελατών
Τηλ.: 320-253-1640
Χωρίς χρέωση. 800-599-BUGS (2847)
Email: info@microbiologics.com
Τεχνική εξυπηρέτηση
Τηλ.: 320-229-7045
Στις ΗΠΑ, χωρίς χρέωση. 866-286-6691
Email: techsupport@microbiologics.com
www.microbiologics.com
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PARASITE SUSPENSIONS
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αναμείξτε σχολαστικά το
εναιώρημα ανακινώντας
δυνατά ή με περιδίνηση.

Αφήστε το εναιώρημα
να καθιζάνει για
5-10 λεπτά πριν το
χρησιμοποιήσετε για
οποιαδήποτε διαδικασία
εξέτασης.

Τοποθετήστε προσεκτικά
μια πιπέτα στον πάτο του
φιαλιδίου και συλλέξτε μία
μόνο σταγόνα για εξέταση.
Ανατρέξτε στις τυπικές
εργαστηριακές διαδικασίες
ή στις οδηγίες του
κατασκευαστή του
προϊόντος χρώσης ή του
κιτ εξέτασης σχετικά με τις
διαδικασίες εξέτασης.
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