HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KWIK-STIK™
KWIK-STIK™ Plus
LYFO DISK™
FELHASZNÁLÁS
A KWIK-STIK™, KWIK-STIK™ Plus és LYFO DISK™ elnevezésű mikroorganizmusok kontrollként alkalmazva
ellenőrzik azon vizsgálatok, reagensek vagy táptalajok hatékonyságát, amelyeket az egy kitenyésztett
mikroorganizmus-izolátum kimutatására és azonosítására szolgáló mikrobiális vizsgálat során terveznek
felhasználni.

ÖSSZEFOGLALÓ ÉS MAGYARÁZAT
Ismert és kiszámítható jellemzőkkel bíró mikroorganizmusokat alkalmaznak a minőség-ellenőrzési, oktatási
és szakértői programok keretében.

ELV
A KWIK-STIK, KWIK-STIK Plus és LYFO DISK elnevezésű mikroorganizmusok ugyanolyan eredményeket
kínálnak, mint azok a hagyományos módszerek, amelyeket a referenciaként szolgáló törzstenyészetkollekciók elkészítése, tárolása és fenntartása során alkalmaznak. A mikroorganizmus-preparátumok
nyomon követhetők az amerikai típusú tenyészetkollekcióig (ATCC® – American Type Culture Collection)
vagy más hiteles referenciatenyészet-kollekciókig.

ÖSSZETÉTEL
A KWIK-STIK, KWIK-STIK Plus és LYFO DISK labdacsok egy tiszta mikroorganizmus-populációt és
strukturális és/vagy stabilizáló segédanyagokat, köztük zselatint, sovány tejet, aszkorbinsavat, szénhidrátot
és aktív szenet tartalmaznak.

TERMÉK LEÍRÁSA
A. KWIK-STIK: mindegyik KWIK-STIK egység egy liofilizált mikroorganizmusokat tartalmazó labdacsból,
egy ampulla hidratáló folyadékból és egy oltásra használt vattából áll. Mindegyik eszköz zárt, többrétegű
tasakban található, amely a nemkívánatos nedvességfelgyülemlés megakadályozása érdekében
szárítószert tartalmaz. A KWIK-STIK mikroorganizmusok legfeljebb 3 generációnyira vannak a
referenciatenyészettől, és garantáltan regenerálhatók az ajánlott táptalaj és inkubációs feltételek
alkalmazásával. Kaphatók 2-es, illetve 6-os csomagolásban.
B. KWIK-STIK Plus: mindegyik KWIK-STIK Plus egység egy liofilizált mikroorganizmusokat tartalmazó
labdacsból, egy ampulla hidratáló folyadékból és egy inokulációs vattapálcikából áll. Mindegyik eszköz
zárt, többrétegű tasakban található, amely a nemkívánatos nedvességfelgyülemlés megakadályozása
PI.194.HUN Rev C
2018.DEC.17

Magyar

Oldal 1 / 7

érdekében szárítószert tartalmaz. A KWIK-STIK Plus mikroorganizmusok 2 generációnyira vannak a
referenciatenyészettől, és garantáltan regenerálhatók az ajánlott táptalaj és inkubációs feltételek
alkalmazásával. Kaphatók 5-ös csomagolásban.
C. LYFO DISK: A LYFO DISK mikroorganizmusai visszazárható üvegbe vannak csomagolva, amely 6 darab
liofilizált mikroorganizmusokat tartalmazó labdacsot, valamint a nekívánatos nedvességfelgyülemlés
megakadályozására szolgáló szárítószert tartalmaz. A LYFO DISK mikroorganizmusok legfeljebb 3
generációnyira vannak a referenciatenyészettől, és garantáltan regenerálhatók az ajánlott táptalaj és
inkubációs feltételek alkalmazásával.

FIGYELMEZTETÉS ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK
•

Ezek a termékek in vitro diagnosztikai felhasználásra alkalmazhatók.

•

Nem emberi, állati, illetve a háziállatok részéről történő fogyasztásra szánt.

•

Részletesebb információért tekintse meg a biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap megtalálható a
honlapunkon a www.microbiologics.com oldalon, vagy lépjen kapcsolatba a Technikai támogatással a
320.229.7045 telefonszámon vagy az Egyesült Államok területén díjmentesen hívható 1.866.286.6691
telefonszámon.

•

A KWIK-STIK és a KWIK-STIK Plus hidratáló folyadéka súlyos szemirritációt okozhat. Szembejutás
esetén óvatosan öblítse vízzel több percen át. Ha visel kontaktlencsét és az könnyen eltávolítható, akkor
távolítsa el a kontaktlencséjét. Folytassa az öblítést. Ha az irritáció továbbra is fennáll, forduljon
orvoshoz.

•

Viseljen védőkesztyűt/-ruhát/-szemüveget/arcvédő eszközt. A kezelés után mossa meg alaposan a kezét.

•

Ezek az eszközök életképes mikroorganizmusokat tartalmaznak, amelyek betegséget terjeszthetnek.
Megfelelő technikákat kell alkalmazni a bármely mikroorganizmus-tenyészetnek való expozíció illetve az
azzal való érintkezés elkerüléséhez.

•

A mikrobiológiai laboratórium legyen felszerelve megfelelő eszközökkel, amelyek segítik a biológiailag
veszélyes anyagok átvételét, feldolgozását, megőrzését, tárolását, illetve ártalmatlanítását.

•

Ezeket az eszközöket csak képzett laboratóriumi személyzet használhatja

•

Hatóságok és jogszabályok szabályozzák az összes biológiailag veszélyes anyag ártalmatlanítását.
Minden laboratóriumnak ismernie kell és be kell tartania a biológiailag veszélyes anyagok helyes
ártalmatlanítására vonatkozó előírásokat.

•

A KWIK-STIK, a KWIK-STIK Plus, valamint a LYFO DISK mikroorganizmusait nem a természetes
gumiból készült latex felhasználásával állítják elő.

SZÜKSÉGES, DE NEM BIZTOSÍTOTT ANYAGOK
•

A LYFO DISK mikroorganizmusainál a liofilizált preparátum hidratálásához steril kémcső és 0,5 ml steril
folyadék (pl. tripszines szója tápoldat, agy-szív infúziós leves, sóoldat vagy ionmentes víz) szükséges.
Steril vattapálca vagy inokulációs hurok szükséges a hidratált preparátum agart tartalmazó Petricsészébe történő átviteléhez.

•

A KWIK-STIK, KWIK-STIK Plus és LYFO DISK mikroorganizmusai nem szelektív törzsfenntartó
agar vagy dúsított agar táptalajt és meghatározott inkubálási időket és feltételeket igényelnek a
növekedés és regenerálódás optimalizálásához.

Az Ajánlott tenyésztési módszerek című Technikai tájékoztató értesítő (TIB.081) felsorolja a javasolt táptalajokat
és az inkubálási követelményeket. Ez az értesítő a www.microbiologics.com lapon elérhető.
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A. A KWIK-STIK és KWIK-STIK Plus mikroorganizmusára vonatkozó eljárás
1. Hagyja, hogy a fel nem nyitott KWIK-STIK tasak szobahőmérsékletre melegedjen. Tépje fel a tasakot
a bevágásnál, majd vegye ki a KWIK-STIK egységet.
2. Tépje le a címkéről, majd ragassza fel/be a lehúzható füles részt a tenyésztésre szolgáló elsődleges
Petri-csészére vagy a minőség-ellenőrzési nyilvántartásba. Hidratáláskor ne szedje szét az eszközt.
3. A munkapad vagy pult szélén törje el a KWIK-STIK tetején található ampullát (a folyadékmeniszkusz
alatt) a hidratáló folyadék felszabadításához.
4. Tartsa függőlegesen, majd ütögesse kemény felülethez, hogy megkönnyítse a folyadékáramlást a
száron keresztül az egység labdacsot tartalmazó aljába.
5. Az egység alsó részét összecsippentéssel megfogva annyira nyomja szét a labdacsot a folyadékban,
hogy a labdacs-szuszpenzió homogén legyen.
6. Azonnal erősen itassa át a vattapálcikát a hidratált anyaggal, majd vigye át az agar táptalajra, vagy
használja fel a standard laboratóriumi eljárás szerint.
7. Olyan módon oltsa be az elsődleges tenyészetet tartalmazó Petri-csészé(ke)t, hogy a vattapálcát
óvatosan áthengergeti a Petri-csésze egyharmadán.
8. Steril hurok segítségével hozzon létre csíktenyészetet, hogy a kolónia izolálását megkönnyíthesse.
9. A biológiailag veszélyes anyagokra vonatkozó megfelelő ártalmatlanítási előírások betartásával
dobja ki a KWIK-STIK-et.
10. Azonnal inkubálja az invertált oltott elsődleges tenyészetet tartalmazó Petri-csészé(ke)t a
mikroorganizmusnak megfelelő hőmérsékleten és feltételek mellett. A tenyésztési eljárások
ismertetése megtalálható a terméklapon a www.microbiologics.com honlapon.

B. A LYFO DISK mikroorganizmusára vonatkozó eljárás
1. Vegye ki a felbontatlan LYFO DISK üveget a 2–8 °C-os tárolóhelyről, majd hagyja a felbontatlan üveget
szobahőmérsékletre melegedni.
2. Aszeptikusan vegyen ki 1 labdacsot steril fogóval az üvegből. Ne vegye ki a szárítószert.
3. Tegye a labdacsot 0,5 ml steril folyadékba (víz, sóoldat, TSB (tripszines szója tápoldat), illetve BHIB
(agy-szív infúziós leves)). Azonnal dugaszolja be, tegye vissza a kupakot az üvegre, majd helyezze
vissza a 2–8 °C közötti hőmérsékletet biztosító tárolóhelyre.
4. Addig nyomja szét a steril vattapálcával a labdacsot, amíg a szuszpenzió homogén nem lesz. Azonnal
itassa át ugyanazt a vattapálcikát a hidratált anyaggal, majd vigye át az agar táptalajra.
5. Olyan módon oltsa be az elsődleges tenyészetet tartalmazó Petri-csészé(ke)t, hogy a vattapálcát
óvatosan áthengergeti a Petri-csésze egyharmadán.
6. Steril hurok segítségével hozzon létre csíktenyészetet, hogy a kolónia izolálását megkönnyíthesse.
7. A biológiailag veszélyes anyagokra vonatkozó megfelelő ártalmatlanítási előírások betartásával dobja ki
a megmaradt hidratált anyagot.

8. Azonnal inkubálja az invertált oltott táptalajt a mikroorganizmusnak megfelelő hőmérsékleten és
feltételek mellett. A tenyésztési eljárások ismertetése megtalálható a terméklapon a
www.microbiologics.com honlapon.
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TÁROLÁS ÉS ELTARTHATÓSÁG
A KWIK-STIK, KWIK-STIK Plus és LYFO DISK mikroorganizmusokat 2-8 °C között kell tárolni az eredeti, lezárt
üvegben vagy tasakban, amely a szárítószert is tartalmazza. A LYFO DISK, KWIK-STIK és KWIK-STIK Plus
mikroorganizmusait nem szabad felhasználni, ha:
•

Azokat nem megfelelő módon tárolták

•

Bizonyíték áll rendelkezésre, hogy azok túlzott hő- vagy nedvesség hatásának voltak kitéve

•

A lejárati idő már elmúlt

KORLÁTOZÁSOK
Előfordulhat, hogy ez a termék nem hazsnálható fel az összes készlettel és eljárással.

A JELZÉSEK MAGYARÁZATA
Hivatalos képviselő az Európai Közösségen belül

Olvassa el a használati utasítást

Tételkód (tétel)

Biológiai kockázatok

Gyártó

Katalógusszám

Hőmérsékletkorlátozás

Figyelem! Olvassa el a kísérődokumentumokat!

Felhasználható

CE-jelölés

TERMÉKGARANCIA
Ezekre a termékekre jótállás vonatkozik, amelynek értelmében azok megfelelnek a terméktájékoztatókban, a
használati utasításokban és a támogató szakirodalomban feltüntetett és illusztrált specifikációnak, valamint
teljesítménynek. A kifejezett vagy hallgatólagos jótállás korlátozott, ha:
•
•
•

a laboratóriumban alkalmazott eljárások ellentétesek a kinyomtatott és illusztrált útmutatásokkal és
utasításokkal
a termékeket a termékismertetőkben, az utasításokban és a támogató szakirodalomban szerepelő
tervezett felhasználástól eltérő alkalmazások céljára használják
Ha a helyreállított tenyészet megfagy, a Microbiologics nem vállal felelősséget a termék ismertetett
jellemzőiért.

WEBOLDAL
Látogasson el weboldalunkra a www.microbiologics.com oldalra a jelenlegi technikai és a termék
elérhetőségével kapcsolatos információkért.
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KAPCSOLATFELVÉTELI ADATOK
MediMark® Európa
11, rue Emile Zola B.P. 2332
38033 Grenoble Cedex 2, Franciaország
Tel.: 33 (0)4 76 86 43 22
Faxszám: 33 (0)4 76 17 19 82
E-mail: info@medimark-europe.com

Microbiologics, Inc.
200 Cooper Avenue North
St. Cloud, MN 56303, USA
Ügyfélszolgálat
Tel.: +1-320-253-1640
E-mail: info@microbiologics.com
Technikai támogatás
Tel.: +1-320-229-7045
E-mail: techsupport@microbiologics.com
www.microbiologics.com

*Keresse az ATCC Licensed Derivative® emblémát az ATCC® tenyészeteiből származó termékek esetében. Az ATCC Licensed
Derivative embléma, az ATTC Licensed Derivative szóvédjegy, valamint az ATCC katalógusjelzései az ATCC védjegyei.
A Microbiologics, Inc. licenc alapján használhatja ezeket a védjegyeket, és értékesítheti az ATCC® tenyészetekből származó
termékeket.
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ILLUSZTRÁLT UTASÍTÁSOK

A munkapad vagy pult szélén törje el a
a KWIK-STIK tetején található ampullát
(közvetlenül a folyadékmeniszkusz alatt)
a hidratáló folyadék felszabadításához.
Hagyja, hogy a fel nem nyitott KWIK-STIK
tasak szobahőmérsékletre melegedjen.
Tépje fel a tasakot a bevágásnál, majd
vegye ki a KWIK-STIK egységet.

Tépje le a címkéről, majd ragassza fel/be
a lehúzható füles részt a tenyésztésre
szolgáló elsődleges Petri-csészére vagy
a minőség-ellenőrzési nyilvántartásba.
Hidratáláskor ne szedje szét az eszközt.

Tartsa függőlegesen, majd
ütögesse kemény felülethez,
hogy megkönnyítse a
folyadékáramlást a száron
keresztül az egység
labdacsot tartalmazó aljába.

Az egység alsó részét
összecsippentéssel
megfogva annyira
nyomja szét a
labdacsot a
folyadékban, hogy
a labdacsszuszpenzió
homogén legyen.

Azonnal erősen itassa át a vattapálcikát
a hidratált anyaggal, majd vigye át az agar
táptalajra, vagy használja fel a standard
laboratóriumi eljárás szerint.

A biológiailag
veszélyes anyagokra
vonatkozó megfelelő
ártalmatlanítási
előírások betartásával
dobja ki a KWIK-STIK-et

Olyan módon oltsa be az elsődleges
tenyészetet tartalmazó Petri-csészé(ke)t,
hogy a vattapálcát óvatosan áthengergeti
a Petri-csésze egyharmadán.
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Azonnal inkubálja az invertált oltott
elsődleges tenyészetet tartalmazó
Petri-csészé(ke)t a
mikroorganizmusnak megfelelő
hőmérsékleten és feltételek mellett.
Steril hurok segítségével hozzon létre
csíktenyészetet, hogy a kolónia izolálását
megkönnyíthesse.
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A tenyésztési eljárások ismertetése
megtalálható a terméklapon a
www.microbiologics.com honlapon.
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ILLUSZTRÁLT UTASÍTÁSOK

Vegye ki a felbontatlan
LYFO DISK üveget a
2–8 °C-os tárolóhelyről, majd
hagyja a felbontatlan üveget
szobahőmérsékletre
melegedni.

Aszeptikusan
vegyen ki
1 labdacsot steril
fogóval az üvegből.
Ne vegye ki a
szárítószert.

Olyan módon oltsa be az elsődleges
tenyészetet tartalmazó Petri-csészé(ke)t,
hogy a vattapálcát óvatosan áthengergeti
a Petri-csésze egyharmadán.

Addig nyomja szét a steril vattapálcával a
labdacsot, amíg a szuszpenzió homogén
nem lesz.
Azonnal itassa át ugyanazt a
vattapálcikát a hidratált anyaggal, majd
vigye át az agar táptalajra.
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A biológiailag veszélyes anyagokra
vonatkozó megfelelő ártalmatlanítási
előírások betartásával dobja ki a
megmaradt hidratált anyagot.
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Tegye a labdacsot
0,5 ml steril folyadékba
(víz, sóoldat, TSB
(tripszines szója
tápoldat), illetve BHIB
(agy-szív infúziós
leves)). Azonnal
dugaszolja be, tegye
vissza a kupakot az
üvegre, majd helyezze
vissza a 2-8 °C közötti
hőmérsékletet biztosító
tárolóhelyre.

Steril hurok segítségével hozzon létre
csíktenyészetet, hogy a kolónia izolálását
megkönnyíthesse.

Azonnal inkubálja az invertált oltott
elsődleges tenyészetet tartalmazó Petricsészé(ke)t a mikroorganizmusnak
megfelelő hőmérsékleten és feltételek
mellett.
A tenyésztési eljárások ismertetése
megtalálható a terméklapon a
www.microbiologics.com honlapon.
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