ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

LYFO DISK™
KWIK-STIK™
KWIK-STIK™ Plus
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Οι μικροοργανισμοί KWIK-STIK™, KWIK-STIK™ Plus και LYFO DISK™ προορίζονται για χρήση ως μάρτυρες
για την επαλήθευση της απόδοσης των δοκιμασιών, αντιδραστηρίων ή μέσων που προορίζονται για χρήση
σε μικροβιολογικές δοκιμές για την ανίχνευση και τον εντοπισμό ενός καλλιεργημένου απομονωθέντος
στελέχους μικροοργανισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ
Οι μικροοργανισμοί με γνωστά και προβλέψιμα χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται στα προγράμματα
ελέγχου ποιότητας, εκπαίδευσης και ικανότητας.

ΑΡΧΗ
Οι μικροοργανισμοί KWIK-STIK, KWIK-STIK Plus και LYFO DISK παρέχουν ισοδύναμα αποτελέσματα με τις
παραδοσιακές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην προετοιμασία, αποθήκευση και διατήρηση συλλογών
καλλιεργειών υλικού αναφοράς. Τα παρασκευάσματα μικροοργανισμών είναι ιχνηλάσιμα στην συλλογή
καλλιεργειών American Type Culture Collection (ATCC®) ή άλλες αυθεντικές συλλογές καλλιεργειών
αναφοράς.

ΣΥΝΘΕΣΗ
Τα σφαιρίδια KWIK-STIK, KWIK-STIK Plus και LYFO DISK περιέχουν έναν καθαρό πληθυσμό
μικροοργανισμών και εκδόχων για σκοπούς δομής ή/και σταθερότητας, όπως ζελατίνη, αποβουτυρωμένο
γάλα, ασκορβικό οξύ, υδατάνθρακα και άνθρακα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
A. KWIK-STIK: κάθε μονάδα KWIK-STIK περιέχει ένα λυοφιλοποιημένο σφαιρίδιο μικροοργανισμού, μια
αμπούλα υγρού ενυδάτωσης και έναν βαμβακοφόρο στειλεό εμβολιασμού. Κάθε μονάδα είναι
σφραγισμένη εντός μιας πλαστικοποιημένης σακούλας που περιέχει αποξηραντικό για την πρόληψη της
ανεπιθύμητης συσσώρευσης υγρασίας. Οι μικροοργανισμοί KWIK-STIK είναι 3 διελεύσεις ή λιγότερο
από την καλλιέργεια αναφοράς και είναι εγγυημένο ότι θα ανακάμψουν όταν υποστούν επεξεργασία
χρησιμοποιώντας τα συνιστώμενα μέσα και τις απαιτήσεις επώασης. Διαθέσιμα σε συσκευασίες των
2 ή 6.
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B. KWIK-STIK Plus: κάθε μονάδα KWIK-STIK Plus περιέχει ένα λυοφιλοποιημένο σφαιρίδιο μικροοργανισμού,
μια αμπούλα υγρού ενυδάτωσης και έναν βαμβακοφόρο στειλεό εμβολιασμού. Κάθε μονάδα είναι
σφραγισμένη εντός μιας πλαστικοποιημένης σακούλας που περιέχει αποξηραντικό για την αποφυγή της
ανεπιθύμητης συσσώρευσης υγρασίας. Οι μικροοργανισμοί KWIK-STIK Plus είναι 2 διελεύσεις από την
καλλιέργεια αναφοράς και είναι εγγυημένο ότι θα ανακάμψουν όταν υποστούν επεξεργασία χρησιμοποιώντας
τα συνιστώμενα μέσα και τις απαιτήσεις επώασης. Διαθέσιμα σε συσκευασίες των 5.
C. LYFO DISK: Οι μικροοργανισμοί LYFO DISK συσκευάζονται σε ένα επανασφραγιζόμενο φιαλίδιο που
περιέχει 6 λυοφιλοποιημένα σφαιρίδια μικροοργανισμών και ξηραντικό για την αποφυγή της ανεπιθύμητης
συσσώρευσης υγρασίας. Οι μικροοργανισμοί LYFO DISK είναι 3 διελεύσεις ή λιγότερο από την καλλιέργεια
αναφοράς και είναι εγγυημένο ότι θα ανακάμψουν όταν υποστούν επεξεργασία χρησιμοποιώντας τα
συνιστώμενα μέσα και τις απαιτήσεις επώασης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
•

Αυτά τα προϊόντα προορίζονται μόνο για in-vitro διαγνωστική χρήση.

•

Δεν προορίζονται για κατανάλωση σε ανθρώπους, ζώα ή κατοικίδια.

•

Ανατρέξτε στο φύλλο δεδομένων ασφαλείας (SDS) για πιο λεπτομερείς πληροφορίες. Μπορείτε να βρείτε
φύλλο δεδομένων ασφαλείας στην ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.microbiologics.com ή
επικοινωνώντας με την Τεχνική Υποστήριξη στο 320.229.7045 ή στον αριθμό κλήσης χωρίς χρέωση
εντός ΗΠΑ 1.866.286.6691.

•

Το υγρό ενυδάτωσης στους KWIK-STIK και KWIK-STIK Plus ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό οφθαλμικό
ερεθισμό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν
υποχωρεί ο ερεθισμός, συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

•

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα
μάτια/πρόσωπο. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

•

Οι μονάδες αυτές περιέχουν βιώσιμους μικροοργανισμούς που ενδέχεται να προκαλέσουν ασθένεια.
Πρέπει να εφαρμόζονται σωστές τεχνικές, προκειμένου να αποφευχθεί η έκθεση και η επαφή με κάθε
ανάπτυξη μικροοργανισμού.

•

Το μικροβιολογικό εργαστήριο πρέπει να είναι καλά εξοπλισμένο και να διαθέτει τις εγκαταστάσεις για να
λαμβάνει, να επεξεργάζεται, να διατηρεί, να αποθηκεύει και να απορρίπτει βιολογικά επικίνδυνο υλικό.

•

Οι μονάδες αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από εκπαιδευμένο εργαστηριακό προσωπικό.

•

Οι υπηρεσίες και οι νομοθετικές διατάξεις ρυθμίζουν την απόρριψη όλων των βιολογικά επικίνδυνων
υλικών. Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με την ορθή απόρριψη βιολογικά
επικίνδυνων υλικών.

•

Οι μικροοργανισμοί KWIK-STIK, KWIK-STIK Plus και LYFO DISK δεν κατασκευάζονται από φυσικό
καουτσούκ (λατέξ).

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
•

Οι μικροοργανισμοί LYFO DISK απαιτούν αποστειρωμένα σωληνάρια και 0,5 ml αποστειρωμένου
υγρού, όπως θρεπτικό ζωμό σόγιας τρυψίνης (TSB), θρεπτικό ζωμό από αφυδατωμένο εκχύλισμα
εγκεφάλου και καρδιάς (BHIB), αλατούχο διάλυμα ή απιονισμένο νερό για την ενυδάτωση του
λυοφιλοποιημένου παρασκευάσματος. Για τη μεταφορά του ενυδατωμένου παρασκευάσματος σε
πλακίδιο άγαρ χρειάζονται αποστειρωμένοι βαμβακοφόροι στειλεοί ή κρίκοι εμβολιασμού.

•

Οι μικροοργανισμοί KWIK-STIK, KWIK-STIK Plus και LYFO DISK απαιτούν μη εκλεκτικά,
θρεπτικά ή εμπλουτισμένα μέσα άγαρ και συγκεκριμένους χρόνους και συνθήκες επώασης για τη
βέλτιστη ανάπτυξη και ανάκτηση.

Το Δελτίο Τεχνικών Πληροφοριών (TIB.081) «Συνιστώμενες Μέθοδοι Καλλιέργειας» αναφέρει τα συνιστώμενα
μέσα και τις απαιτήσεις επώασης. Το δελτίο διατίθεται στη διεύθυνση www.microbiologics.com.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
A. Διαδικασία για τους μικροοργανισμούς KWIK-STIK και KWIK-STIK Plus
1. Αφήστε τη μη ανοιγμένη σακούλα KWIK-STIK να φθάσει σε θερμοκρασία δωματίου. Σχίστε τη
σακούλα στο σημείο εγκοπής και αφαιρέστε τη μονάδα KWIK-STIK.
2. Τραβήξτε το αποχωριζόμενο τμήμα της ετικέτας και προσαρτήστε το στο πλακίδιο κύριας
καλλιέργειας ή στο αρχείο ελέγχου ποιότητας. Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα κατά τη διάρκεια
της ενυδάτωσης.
3. Πάνω από τον πάγκο εργασίας, σπάστε την αμπούλα στο πάνω μέρος του KWIK-STIK (ακριβώς
κάτω από τον μηνίσκο υγρού) για να απελευθερώσετε το υγρό ενυδάτωσης.
4. Κρατήστε κάθετα και χτυπήστε ελαφρά σε μια σκληρή επιφάνεια για να διευκολύνετε τη ροή του
υγρού μέσω του άξονα προς το κάτω μέρος της μονάδας όπου περιέχεται το σφαιρίδιο.
5. Με κίνηση «τσιμπήματος» στο κάτω τμήμα της μονάδας, συνθλίψτε το σφαιρίδιο στο υγρό έως ότου
το εναιώρημα σφαιριδίων να είναι ομογενές.
6. Αμέσως εμποτίστε καλά τον βαμβακοφόρο στειλεό με το ενυδατωμένο υλικό και μεταφέρετε στο
κατάλληλο μέσο άγαρ ή χρησιμοποιήστε το σύμφωνα με την Τυποποιημένη Διαδικασία Λειτουργίας του
εργαστηρίου.
7. Εμβολιάστε το πλακίδιο ή τα πλακίδια της κύριας καλλιέργειας κυλώντας απαλά τον βαμβακοφόρο
στειλεό πάνω από το ένα τρίτο του πλακιδίου.
8. Με τη χρήση ενός αποστειρωμένου κρίκου, κάντε αυλακωτές κινήσεις για τη διευκόλυνση της
απομόνωσης της αποικίας.
9. Με τη χρήση μεθόδου απόρριψης βιολογικά επικίνδυνων υλικών, απορρίψτε τη συσκευή
KWIK-STIK.
10. Επωάστε αμέσως το ανεστραμμένο εμβολιασμένο πλακίδιο ή πλακίδια κύριας καλλιέργειας σε
θερμοκρασία και συνθήκες κατάλληλες για τον μικροοργανισμό. Μπορείτε να βρείτε τη μέθοδο
καλλιέργειας στην ιστοσελίδα του προϊόντος www.microbiologics.com.

B. Διαδικασία για τους μικροοργανισμούς LYFO DISK
1. Αφαιρέστε το μη ανοιγμένο φιαλίδιο LYFO DISK από τον χώρο φύλαξης σε θερμοκρασία 2°C έως τους
8°C και αφήστε το να φθάσει σε θερμοκρασία δωματίου.
2. Αφαιρέστε με ασηπτική τεχνική 1 σφαιρίδιο με αποστειρωμένη λαβίδα από το φιαλίδιο. Μην αφαιρείτε το
ξηραντικό.
3. Τοποθετήστε το σφαιρίδιο σε 0,5 ml αποστειρωμένου υγρού (νερό, αλατούχο διάλυμα, TSB ή BHIB).
Αμέσως επανατοποθετήστε το πώμα και κλείστε το φιαλίδιο και επιστρέψτε το στον χώρο φύλαξης σε
θερμοκρασία 2°C έως 8°C.
4. Συνθλίψτε το σφαιρίδιο με έναν αποστειρωμένο βαμβακοφόρο στειλεό μέχρι το εναιώρημα να γίνει
ομοιογενές. Αμέσως εμποτίστε καλά τον ίδιο βαμβακοφόρο στειλεό με το ενυδατωμένο υλικό και
μεταφέρετε στο μέσο άγαρ.
5. Εμβολιάστε το πλακίδιο ή τα πλακίδια της κύριας καλλιέργειας κυλώντας απαλά τον βαμβακοφόρο
στειλεό πάνω από το ένα τρίτο του πλακιδίου.
6. Με τη χρήση ενός αποστειρωμένου κρίκου, πραγματοποιήστε αυλακωτές κινήσεις για τη διευκόλυνση
της απομόνωσης της αποικίας.
7. Με τη χρήση κατάλληλης μεθόδου απόρριψης βιολογικά επικίνδυνων υλικών, απορρίψτε το εναπομείναν
ενυδατωμένο υλικό.

8. Επωάστε αμέσως το ανεστραμμένο εμβολιασμένο μέσο σε θερμοκρασία και συνθήκες κατάλληλες για
τον μικροοργανισμό. Μπορείτε να βρείτε τη μέθοδο καλλιέργειας στην ιστοσελίδα του προϊόντος
www.microbiologics.com.
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ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ
Φυλάξτε τους μικροοργανισμούς KWIK-STIK, KWIK-STIK Plus και LYFO DISK σε θερμοκρασία 2°C έως 8°C στο
αρχικό, σφραγισμένο φιαλίδιο ή σακούλα που περιέχει το ξηραντικό. Οι μικροοργανισμοί LYFO DISK, KWIK-STIK
και KWIK-STIK Plus δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εάν:
•

Έχουν αποθηκευτεί με ακατάλληλο τρόπο

•

Υπάρχει ένδειξη ή απόδειξη υπερβολικής έκθεσης σε θερμότητα ή υγρασία

•

Έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Το προϊόν μπορεί να μην είναι κατάλληλο για χρήση με όλα τα κιτ και σε όλες τις διαδικασίες.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Consulter les instructions d’utilisation

Κωδικός παρτίδας (Παρτίδα)

Διαγνωστικό Ιατροτεχνολογικό Προϊόν In Vitro

Βιολογικοί κίνδυνοι

Κατασκευαστής

Αριθμός καταλόγου

Περιορισμός θερμοκρασίας

Προσοχή, Ανατρέξτε στα Συνοδευτικά Έγγραφα

Ημερομηνία λήξης

Σήμανση CE

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τα προϊόντα αυτά παρέχονται με εγγύηση ότι πληρούν τις προδιαγραφές και την απόδοση που αναγράφεται και
απεικονίζεται στα ένθετα, στις οδηγίες και στην υποστηρικτική βιβλιογραφία του προϊόντος. Η εγγύηση, ρητή ή
συνεπαγόμενη, είναι περιορισμένη όταν:
•
•
•

οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στο εργαστήριο αντιτίθενται στις αναγραφόμενες και απεικονιζόμενες
οδηγίες
τα προϊόντα χρησιμοποιούνται για εφαρμογές διαφορετικές από την προοριζόμενη χρήση που
αναγράφεται στα ένθετα και τις οδηγίες του προϊόντος και στην υποστηρικτική βιβλιογραφία
Εάν η ανακτημένη καλλιέργεια καταψυχθεί, η Microbiologics δεν εγγυάται τα αναφερόμενα
χαρακτηριστικά του προϊόντος.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Για τρέχουσες τεχνικές πληροφορίες και τη διαθεσιμότητα του προϊόντος, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.microbiologics.com
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Microbiologics, Inc.
200 Cooper Avenue North
St. Cloud, MN 56303 USA

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

Εξυπηρέτηση Πελατών
Τηλ. 1-320-253-1640
Email. info@microbiologics.com
Τεχνική Υποστήριξη
Τηλ. 1-320-229-7045
Email. techsupport@microbiologics.com
www.microbiologics.com

*Αναζητήστε το έμβλημα ATCC Licensed Derivative για προϊόντα που παράγονται από καλλιέργειες της ATCC®. Το έμβλημα
ATCC Licensed Derivative, το λεκτικό σήμα ATCC Licensed Derivative και τα σήματα καταλόγου της ATCC αποτελούν εμπορικά
σήματα της ATCC. Η Microbiologics, Inc. διαθέτει άδεια χρήσης των εν λόγω εμπορικών σημάτων και πώλησης προϊόντων που
παράγονται από καλλιέργειες της ATCC®.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Αφήστε τη μη ανοιγμένη σακούλα KWIKSTIK να φθάσει σε θερμοκρασία δωματίου.
Σχίστε τη σακούλα στο σημείο εγκοπής και
αφαιρέστε τη μονάδα KWIK-STIK.

Κρατήστε κάθετα και
χτυπήστε ελαφρά σε μια
σκληρή επιφάνεια για να
διευκολύνετε τη ροή του
υγρού μέσω του άξονα προς
το κάτω μέρος της μονάδας
όπου περιέχεται το σφαιρίδιο.

Τραβήξτε το αποχωριζόμενο τμήμα της
ετικέτας και προσαρτήστε το στο πλακίδιο
κύριας καλλιέργειας ή στο αρχείο ελέγχου
ποιότητας. Μην αποσυναρμολογείτε τη
μονάδα κατά τη διάρκεια της ενυδάτωσης.

Με κίνηση
«τσιμπήματος»
στο κάτω τμήμα
της μονάδας,
συνθλίψτε το
σφαιρίδιο στο υγρό
έως ότου το
εναιώρημα
σφαιριδίων να είναι
ομογενές.

Πάνω από τον πάγκο εργασίας, σπάστε
την αμπούλα στο πάνω μέρος του
KWIK-STIK (ακριβώς κάτω από τον
μηνίσκο υγρού της αμπούλας) που
βρίσκεται στο πώμα για να
απελευθερώσετε το υγρό ενυδάτωσης.

Αμέσως εμποτίστε καλά τον
βαμβακοφόρο στειλεό με το ενυδατωμένο
υλικό και μεταφέρετε στο κατάλληλο μέσο
άγαρ ή χρησιμοποιήστε σύμφωνα με την
Τυποποιημένη Διαδικασία Λειτουργίας του
εργαστηρίου.

Με τη χρήση μεθόδου
απόρριψης βιολογικά
επικίνδυνων υλικών,
απορρίψτε τη συσκευή
KWIK-STIK

Εμβολιάστε το πλακίδιο ή τα πλακίδια της
κύριας καλλιέργειας κυλώντας απαλά τον
βαμβακοφόρο στειλεό πάνω από το ένα
τρίτο του πλακιδίου.
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Επωάστε αμέσως το ανεστραμμένο
εμβολιασμένο πλακίδιο ή πλακίδια
κύριας καλλιέργειας σε θερμοκρασία
και συνθήκες κατάλληλες για τον
μικροοργανισμό.
Με τη χρήση ενός αποστειρωμένο κρίκου,
κάντε αυλακωτές κινήσεις για τη
διευκόλυνση της απομόνωσης της αποικίας.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Αφαιρέστε το μη ανοιγμένο
φιαλίδιο LYFO DISK από
τον χώρο φύλαξης σε
θερμοκρασία 2 °C έως τους
8 °C και αφήστε το να
φθάσει σε θερμοκρασία
δωματίου.

Αφαιρέστε με
ασηπτική τεχνική
1 σφαιρίδιο με
αποστειρωμένη
λαβίδα από το
φιαλίδιο. Μην
αφαιρείτε το
ξηραντικό

Εμβολιάστε το(α) πλακίδιο(α) της κύριας
καλλιέργειας κυλώντας απαλά τον
βαμβακοφόρο στειλεό πάνω από το ένα
τρίτο του πλακιδίου.

Συνθλίψτε το σφαιρίδιο με έναν
αποστειρωμένο βαμβακοφόρο στειλεό
μέχρι το εναιώρημα να είναι ομογενές.
Αμέσως εμποτίστε καλά τον ίδιο
βαμβακοφόρο στειλεό με το ενυδατωμένο
υλικό και μεταφέρετε το μέσο άγαρ.
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Με τη χρήση κατάλληλης μεθόδου
απόρριψης βιολογικά επικίνδυνων
υλικών απορρίψτε το εναπομείναν
ενυδατωμένο υλικό.

Ελληνικά

Τοποθετήστε το
σφαιρίδιο σε 0,5 ml
αποστειρωμένου
υγρού (νερό, αλατούχο
διάλυμα, TSB ή
BHIB). Αμέσως
επανατοποθετήστε το
πώμα και κλείστε το
φιαλίδιο και επιστρέψτε
το στον χώρο φύλαξης
σε θερμοκρασία 2°C
έως 8°C.

Με τη χρήση ενός αποστειρωμένο κρίκου,
κάντε αυλακωτές κινήσεις για τη
διευκόλυνση της απομόνωσης της
αποικίας.

Επωάστε αμέσως το ανεστραμμένο
εμβολιασμένο πλακίδιο ή πλακίδια
κύριας καλλιέργειας σε θερμοκρασία και
συνθήκες κατάλληλες για τον
μικροοργανισμό.
Μπορείτε να βρείτε τη μέθοδο καλλιέργειας
στην ιστοσελίδα του προϊόντος
www.microbiologics.com
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