KULLANIM TALİMATLARI

n Formalin’de Parasite Suspensions

KULLANIM AMACI

ÖZET VE AÇIKLAMA
Bu tür numuneler, tipik olarak eğitim amaçlı veya personelin belirli organizmaları belirleme ve test
etmedeki uzmanlığını test etmek için kullanılır.

İLKELER
Bu ürün, organizmanın özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki tekniklerin bir ya da daha fazlasında
kullanılabilir:
•
Antijenlerin belirlenmesi için bağışıklık testi
•
Organizmanın morfolojik özelliklerinin gözlemlenmesi için yaş preparasyon mikroskopi
Organizmanın morfolojik özelliklerinin ve boyanmasının gözlemlenmesi için aside dirençli
•
boyama

KOMPOZİSYON
•
•
•

Parazitler (Her bir parazit ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için kataloga veya
www.microbiologics.com adresindeki web sitesine bakın)
Fekal materyal
Formalin solüsyonu, nötral tamponlanmış, %10
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PARASITE SUSPENSIONS

Microbiologics Parasite Suspensions, bilinen özelliklere sahip spesifik parazit popülasyonları içeren
kalite kontrol karşılaştırma numunesi olarak işlev görerek kalite güvence programlarını destekler.
Bu numuneler, personelin prosedürleri uygulama ve mikroskobik test sonuçlarını doğru yorumlama
konusunda uzmanlığını belgelendirmek amacıyla, kalite kontrol karşılaştırma numunesi olarak
işlev görerek formal kalite güvence programlarını destekler. Microbiologics Parasite Suspensions,
eğitim amaçlı olarak da kullanılabilir.

UYARILAR VE ÖNLEMLER
TEHLİKE. Yutulması halinde toksiktir. Teneffüs edilmesi halinde toksiktir. Potansiyel kanser tehlikesi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Yalnızca in vitro teşhiste kullanım amaçlıdır.
Yalnızca profesyonel kullanım amaçlıdır.
Önlemlerin ve güvenlik talimatlarının tamamı için Microbiologics’in www.microbiologics.com adresindeki
web sitesinde yer alan MSDS’ye bakın.
Tüm güvenlik tedbirlerini okuyup anlamadan kullanmayın.
Gereken kişisel koruma ekipmanını kullanın. Koruyucu eldiven/koruyucu giyecek/göz koruması/yüz
koruması kullanın.
YUTULMASI HALİNDE: Derhal bir ZEHİRLENME MERKEZİNİ veya doktoru arayın. Ağzınızı yıkayın.
Maruz kalınması halinde: Tıbbi yardım alın.
Ciltte tahrişe neden olur. Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın.
Ciltte alerjik reaksiyona neden olabilir.
Organlara zarar verebilir.
Kontamine olan iş giyeceklerinin işyerinin dışına çıkarılmasına izin verilmemelidir.
Gözde ciddi tahrişe neden olur. GÖZE BULAŞMASI HALİNDE: Dikkatli bir şekilde birkaç dakika suyla yıkayın.
Eğer varsa ve kolayca yapılabiliyorsa kontakt lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin. Gözde tahrişin devam
etmesi halinde: Tıbbi yardım alın.
Solunum yolunda tahrişe neden olabilir. Toz/duman/gaz/buğu/buhar/sprey halinde teneffüs etmekten
kaçının. Yalnızca açık ve iyi havalandırılan alanlarda kullanın.
Bu ürünü kullanırken yiyecek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
Bu süspansiyonlar sabit, cansız organizmalar içermekle birlikte, tüm personelin güvenliği için biyolojik
açıdan tehlikeli maddeler içeriyormuş gibi kullanılmalıdırlar.
Laboratuar, biyolojik açıdan tehlikeli maddelerin alınması, işlenmesi, saklanması ve atılması için gereken
donanım ve imkanlara sahip olmalıdır.
Microbiologics ürünleri ve ambalajları hiçbir şekilde lateks içermez.

KARIŞTIRMA TALİMATLARI
Numune kuvvetli bir şekilde sallanarak veya çalkalanarak karıştırılmalıdır.

DEPOLAMA VE KULLANIM TARİHİNİN SONA ERMESİ
Parasite Suspensions oda sıcaklığında saklanmalı, soğuk depoda saklanarak tehlikeye neden olunmamalıdır.
Dondurulmuş olan Parasite Suspensions ürününü kullanmadan önce oda sıcaklığında ısıtın.
İyi havalandırılan alanlarda saklayın. Konteynerleri sıkıca kapalı halde tutun. Kilitli yerde saklayın.
Ürünlerin son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren iki yıldır.
Parasite Suspensions aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:
•
Uygun olmayan şekilde saklanmaları.
•
Son kullanma tarihinin geçmiş olması.
Bu ürün ile ilgili olarak ulusal ve yerel düzenlemelere uyun.
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KULLANIM TALİMATLARI
Bu numuneler yaş preparasyon, antijen belirleme ve aside dirençli boyama için kullanılabilir.
Tüm prosedürler için:
1.
2.
3.
4.

Kuvvetli bir şekilde sallayarak veya çalkalayarak süspansiyonu iyice karıştırın.
Herhangi bir test prosedüründe kullanmadan önce süspansiyonun 5-10 dakika çökelmesini bekleyin.
Flakonun altına dikkatlice bir pipet yerleştirin ve test için tek bir damla alın.
Test prosedürleri için laboratuar SOP’lerine, boya veya kit üreticisinin talimatlarına bakın.

GEREKLİ OLAN ANCAK SAĞLANMAYAN MALZEME VE EKİPMAN
•
•
•

Zamanlayıcı
Aktarma pipetleri
SOP veya kullanılan kitte belirtilen diğer malzemeler

KALİTE KONTROLÜ
Kalite kontrol gereksinimleri için laboratuar SOP’lerine veya üreticinin talimatlarına bakın.

KISITLAMALAR
Bu ürün, her türlü kit veya prosedürde kullanım için uygun olmayabilir. Numune ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için
lütfen kit üreticisinin talimatlarına bakın. Yalnızca profesyonel kullanım amaçlıdır.

MİKROBİYOLOJİK DURUM
Bu numune sabit, cansız organizmalar içerir.
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SİMGE AÇIKLAMALARI
Parti Kodu (Lot)
Sağlık Tehlikesi
Referans Katalog
Dikkat, kullanım talimatlarına bakın
Kullanım Talimatlarına Bakın
İn Vitro Teşhis Tıbbi Cihazı
Üretici
Sıcaklık Kısıtlaması
Birlikte Kullanım
Akut toksisite
CE İşareti
Avrupa Topluluğundaki Yetkili Temsilciler

ÜRÜN GARANTİSİ
Bu ürünlerin ürün ekleri, talimatlar ve ilave bilgilerde yazılan ve gösterilen teknik özellikleri ve performansı
sağlayacağı garanti edilmektedir. Sarih ya da zımni garanti aşağıdaki durumlarda sınırlıdır:
1.
2.

Laboratuarda uygulanan prosedürlerin basılı veya resimli yönerge ve talimatlara ters düşmesi.
Ürünlerin; ürün ekleri, talimatlar ve ilave bilgilerde belirtilen kullanım amacının dışındaki uygulamalar için
kullanılması.

REFERANSLAR
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)

WEB SİTESİ
Geçerli teknik bilgiler ve ürün ulaşılabilirliği için web sitemizi ziyaret edin.

www.microbiologics.com
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TEYİTLER
MediMark® Europe
11, rue Emile Zola B.P. 2332
38033 Grenoble Cedex 2, France
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
Ücretsiz. 800-599-BUGS (2847)
E-posta. info@microbiologics.com
Teknik Destek
Tel. 320-229-7045
ABD Ücretsiz. 866-286-6691
E-posta. techsupport@microbiologics.com
www.microbiologics.com
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PARASITE SUSPENSIONS
RESİMLİ TALİMATLAR

Süspansiyonu kuvvetli
bir şekilde sallayarak veya
çalkalayarak karıştırın.

Herhangi bir test
prosedüründe
kullanmadan önce
süspansiyonun
5-10 dakika çökelmesini
bekleyin.

Flakonun altına dikkatlice
bir pipet yerleştirin ve test
için tek bir damla alın.
Test prosedürleri için
laboratuar SOP’lerine,
boya veya kit üreticisinin
talimatlarına bakın.
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