INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

n Parasite Suspensions în formalină

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

REZUMAT ŞI EXPLICAŢIE
Aceste tipuri de eşantioane sunt utilizate, de obicei, în scopuri educaţionale sau pentru testarea
competenţei personalului în identificarea şi testarea anumitor organisme.

PRINCIPII
Acest produs este destinat spre a fi utilizat într-una sau mai multe dintre următoarele tehnici,
în funcţie de caracteristicile organismului:
•
Analiză imunologică pentru detectarea antigenelor
•
Fixarea umedă microscopică pentru a observa caracteristicile morfologice al organismului
Colorarea cu Acid-Rapid pentru a observa caracteristicile de colorare şi morfologice ale
•
organismului

COMPOZIŢIE
•
•
•

Paraziţi (consultaţi catalogul sau site-ul Web: www.microbiologics.com pentru detalii
specifice despre fiecare parazit)
Materii fecale
Soluţie de formalină, tamponată neutru, 10%
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PARASITE SUSPENSIONS

Parasite Suspensions Microbiologics sprijină programele de asigurare a calităţii, servind drept
eşantioane de comparare pentru controlul calităţii ce conţin populaţii specifice parazitare cu
caracteristici cunoscute. Aceste eşantioane sprijină programele formale de asigurare a calității,
servind drept eşantioane de comparare pentru controlul calităţii, pentru a documenta competența
personalului în a efectua proceduri și în a interpreta corect rezultatele testelor microscopice.
Parasite Suspensions Microbiologics pot fi, de asemenea, utilizate în scopuri didactice, într-un cadru
educaţional.

AVERTISMENTE ŞI PRECAUŢII
PERICOL. Toxic în caz de ingerare. Toxic în caz de inhalare. Potenţial pericol de cancer.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

A se utiliza exclusiv pentru diagnosticare in vitro.
Exclusiv pentru uz profesional.
Consultaţi FTSM, aflat pe site-ul Web Microbiologics www.microbiologics.com, pentru precauţii şi
instrucţiuni de siguranţă complete.
A nu se întrebuinţa până când nu s-au citit şi înţeles toate precauţiile de siguranţă.
Folosiţi echipament personal de protecţie, după caz. Purtaţi mănuşi protectoare/haine protectoare/
protecţie pentru ochi/protecţie pentru faţă.
ÎN CAZUL INGERĂRII: Apelaţi imediat un CENTRU PENTRU OTRĂVURI sau un medic/doctor. Clătiţi-vă gura.
În caz de expunere sau preocupare: Cereţi sfatul/intervenţia medicului.
Provoacă iritarea pielii. Spălaţi-vă bine mâinile după manipulare.
Poate cauza o reacţie alergică a pielii.
Poate cauza leziuni ale organelor.
Hainele de lucru contaminate nu trebuie să părăsească locul de muncă.
Provoacă grave iritări ale ochilor. ÎN CAZUL CONTACTULUI CU OCHII: Clătiţi cu grijă cu apă timp de câteva
minute. Înlăturaţi lentilele de contact dacă sunt prezente şi vă este uşor să le îndepărtaţi. Continuaţi clătirea.
Dacă iritaţia ochilor persistă: Cereţi sfatul/intervenţia medicului.
Poate cauza iritaţii respiratorii. Evitaţi respirarea prafului/fumului/gazelor/pulberii/aburilor/pulverizării.
A se folosi exclusiv în exterior sau în zone bine ventilate.
Mâncatul, băutul şi fumatul interzis în timpul folosirii acestui produs.
Deşi aceste suspensii conţin organisme fixate, neviabile, pentru siguranţa întregului personal trebuie
manevrate ca şi conţinând material cu risc biologic.
Laboratorul trebuie să fie dotat în consecinţă şi să aibă facilităţi pentru primirea, procesarea, păstrarea,
depozitarea şi eliminarea de materiale cu risc biologic.
Niciunul dintre produsele şi ambalajele Microbiologics nu conţine latex.

INSTRUCŢIUNI PENTRU AMESTECARE
Eşantionul va fi amestecat printr-o viguroasă scuturare cu mâna sau prin agitare.

DEPOZITARE ŞI EXPIRARE
Parasite Suspensions trebuie depozitate la temperatura ambientală, însă nu trebuie compromise printr-o depozitare
frigorifică. Dacă Parasite Suspensions au fost depozitate la rece, trebuie aduse la temperatura ambientală înainte de
a fi folosite.
A se păstra într-un loc bine ventilat. Păstraţi recipientul bine închis. A se depozita sub cheie.
Data de expirare a acestor produse este la doi ani de la data fabricaţiei.
Parasite Suspensions nu trebuie folosite dacă:
•
Nu sunt depozitate în mod corespunzător.
Data expirării este depăşită
•
Respectaţi reglementările statale şi locale pentru eliminarea acestui produs.
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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Aceste eşantioane pot fi folosite pentru fixări umede, detectarea antigenelor şi colorarea cu Acid-Rapid.
Pentru toate procedurile:
1.
2.
3.
4.

Amestecaţi bine suspensia, prin scuturare sau agitare puternică.
Lăsaţi suspensia să se stabilizeze timp de 5-10 minute înainte de a o folosi într-o procedură de testare.
Introduceţi cu grijă o pipetă în partea de jos a flaconului şi scoateţi o singură picătură pentru testare.
Consultaţi SOP de laborator, pata sau instrucţiunile producătorului trusei pentru procedurile de testare.

MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE NECESARE DAR NEFURNIZATE
•
•
•

Cronometru
Pipete de transfer
Orice alte materiale specificate de către SOP sau trusa utilizată

CONTROLUL CALITĂŢII
Consultaţi SOP de laborator sau instrucţiunile producătorului pentru cerinţele privind controlul calităţii.

LIMITĂRI
Este posibil ca acest produs să nu fie compatibil cu toate trusele şi procedurile. Vă rugăm să consultaţi instrucţiunile
producătorului trusei pentru detaliile eşantionului. Exclusiv pentru uz profesional.

STARE MICROBIOLOGICĂ
Acest eşantion conţine organisme fixate, neviabile.
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LEGENDA SIMBOLURILOR
Cod lot (Lot)
Riscuri asupra sănătăţii
Catalog de referinţă
Atenţie, citiţi instrucţiunile de utilizare
Consultaţi Instrucţiuni de utilizare
Dispozitiv medical pentru diagnosticare in vitro
Producător
Limită de temperatură
A se utiliza până la data
Toxicitate acută
Marcă CE
Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană

GARANŢIA PRODUSULUI
Se garantează faptul că aceste produse respectă specificaţiile şi performanţele tipărite şi ilustrate în prospecte,
instrucţiuni şi literatura de specialitate însoţitoare. Garanţia, explicită sau implicită, este limitată când:
1.
2.

Procedurile din laborator sunt contrarii dispoziţiilor şi instrucţiunilor tipărite şi ilustrate.
Produsele sunt folosite în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate şi explicate în prospecte,
instrucţiuni şi literatura de specialitate însoţitoare.

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

SITE WEB
Vizitaţi site-ul nostru Web pentru informaţii tehnice actuale şi disponibilitatea produselor.

www.microbiologics.com
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LUĂRI LA CUNOŞTINŢĂ
MediMark® Europe
11, rue Emile Zola B.P. 2332
38033 Grenoble Cedex 2, France
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
Serviciu clienţi		
Tel. 320-253-1640
Număr gratuit. 800-599-BUGS (2847)
E-mail. info@microbiologics.com
Asistenţă tehnică		
Tel. 320-229-7045
Număr gratuit S.U.A. 866-286-6691
E-mail. techsupport@microbiologics.com
www.microbiologics.com
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PARASITE SUSPENSIONS
INSTRUCŢIUNI ILUSTRATE

Amestecaţi bine suspensia,
prin scuturare sau agitare
puternică.

Lăsaţi suspensia să se
stabilizeze timp de
5-10 minute înainte de a
o folosi într-o procedură
de testare.

Introduceţi cu grijă o pipetă
în partea de jos a flaconului
şi scoateţi o singură
picătură pentru testare.
Consultaţi SOP de laborator,
pata sau instrucţiunile
producătorului trusei
pentru procedurile de
testare.
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