INSTRUKCJA OBSŁUGI

LYFO DISK™
KWIK-STIK™
KWIK-STIK Plus™
PRZEZNACZENIE
Drobnoustroje KWIK-STIK™, i KWIK-STIK™ i LYFO DISK™ są przeznaczone do stosowania w charakterze
kontroli do weryfikacji oznaczeń, odczynników lub pożywek używanych w badaniach mikrobiologicznych,
mających na celu wykrycie oraz identyfikację wyhodowanego izolatu.

STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIE
Drobnoustroje o znanej i przewidywalnej charakterystyce są stosowane w programach kontroli jakości,
programach szkoleniowych i doskonalących.

ZASADA
Drobnoustroje KWIK-STIK, KWIK-STIK Plus i LYFO DISK dostarczają wyników równoważnych z
tradycyjnymi metodami przygotowywania, przechowywania i utrzymania referencyjnych kolekcji hodowli
macierzystych. Te preparaty drobnoustrojów pochodzą z Amerykańskiej Kolekcji Kultur Typowych (ang.
American Type Culture Collection, ATCC®) lub innych autentycznych kolekcji kultur referencyjnych.

SKŁAD
Peletki KWIK-STIK, KWIK-STIK Plus i LYFO DISK zawierają czystą populację drobnoustrojów i substancje
pomocnicze, które mają zagwarantować odpowiednią strukturę i/lub stabilność, w tym żelatynę, mleko
odtłuszczone, kwas askorbinowy, węglowodany i węgiel.

OPIS PRODUKTU
A. KWIK-STIK: każda jednostka KWIK-STIK zawiera osad liofilizowanych drobnoustrojów, ampułkę płynu
nawadniającego oraz wymazówkę inokulacyjną. Każde urządzenie jest szczelnie zamknięte w
laminowanym woreczku, który zawiera desykant, aby zapobiec niekorzystnemu nagromadzeniu się
wilgoci. Drobnoustroje KWIK-STIK pochodzą z maksymalnie 3 pasażu hodowli referencyjnej i gwarantuje
się ich ożywienie przy przetwarzaniu prowadzonym za pomocą zalecanej pożywki i z zachowaniem
wymagań dotyczących inkubacji. Dostępne w opakowaniach po 2 sztuki lub 6 sztuk.
B. KWIK-STIK Plus: każda jednostka KWIK-STIK Plus zawiera osad liofilizowanych drobnoustrojów,
ampułkę płynu nawadniającego oraz wymazówkę inokulacyjną. Każde urządzenie jest szczelnie
zamknięte w laminowanym woreczku, który zawiera desykant, aby zapobiec niekorzystnemu
nagromadzeniu się wilgoci. Drobnoustroje KWIK-STIK Plus pochodzą z 2 pasażu z kultury referencyjnej i
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gwarantuje się ich ożywienie przy przetwarzaniu prowadzonym za pomocą zalecanej pożywki i z
zachowaniem wymagań dotyczących inkubacji. Dostępne w opakowaniach po 5 sztuk.
C. LYFO DISK: Drobnoustroje LYFO DISK są zapakowane w zamykaną fiolkę, która zawiera 6 liofilizowanych
osadów drobnoustrojów oraz desykant, aby zapobiec niekorzystnemu nagromadzeniu wilgoci. Drobnoustroje
LYFO DISK pochodzą z maksymalnie 3 pasażu hodowli referencyjnej i gwarantuje się ich ożywienie przy
przetwarzaniu prowadzonym za pomocą zalecanej pożywki i z zachowaniem wymagań dotyczących
inkubacji.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
•

Produkty te są przeznaczone do diagnostyki in vitro.

•

Nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi ani zwierzęta.

•

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w karcie charakterystyki. Kartę charakterystyki można
znaleźć na naszej stronie internetowej www.microbiologics.com lub otrzymać, kontaktując się z
działem technicznym pod numerem telefonu 320.229.7045 lub 1.866.286.6691 (połączenie bezpłatne w
USA).

•

Płyn nawadniający w produkcie KWIK-STIK i KWIK-STIK Plus może spowodować ciężkie podrażnienie
oczu. W razie przedostania się do oczu należy ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W razie
konieczności należy wyjąć soczewki kontaktowe i można to łatwo zrobić. Kontynuować płukanie. Jeśli
podrażnienie będzie się utrzymywać, należy zasięgnąć porady lekarza.

•

Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Po pracy umyć dokładnie ręce.

•

Urządzenia te zawierają żywe drobnoustroje mogące wywołać chorobę. Aby uniknąć narażenia i
zetknięcia się z hodowlą drobnoustrojów, należy stosować właściwe techniki postępowania.

•

Laboratorium mikrobiologiczne musi być odpowiednio wyposażone i posiadać pomieszczenia
umożliwiające otrzymywanie, przetwarzanie, konserwację, przechowywanie oraz utylizację materiałów
stanowiących zagrożenie biologiczne.

•

Urządzenia te powinien obsługiwać jedynie wyszkolony personel laboratoryjny.

•

Utylizacja wszelkich materiałów stanowiących zagrożenie biologiczne regulowana jest przez przepisy i
urzędy. Każde laboratorium musi znać i stosować się do zasad właściwej utylizacji materiałów
stanowiących zagrożenie biologiczne.

•

Przy produkcji drobnoustrojów KWIK-STIK, KWIK-STIK Plus i LYFO DISK nie wykorzystuje się lateksu
naturalnego.

WYMAGANE MATERIAŁY, NIEDOŁĄCZONE DO ZESTAWU
•

Drobnoustroje LYFO DISK wymagają jałowych probówek oraz 0,5 ml jałowego płynu, np. bulionu
tryptonowo-sojowego, bulionu mózgowo-sercowego, soli fizjologicznej lub wody dejonizowanej w celu
nawodnienia liofilizowanego preparatu. Jałowe wymazówki lub ezy inokulacyjne są niezbędne do
przeniesienia uwodnionego preparatu na płytkę agarową.

•

Drobnoustroje LYFO DISK, KWIK-STIK i KWIK-STIK Plus wymagają nieselektywnej, odżywczej
lub wzbogaconej pożywki agarowej oraz swoistych czasów i warunków inkubacji w celu
optymalizacji wzrostu i odzysku.

W biuletynie informacji technicznych (TIB.081) w punkcie „Zalecane wymagania dotyczące hodowli” można
znaleźć informacje na temat zalecanych pożywek oraz wymagań dotyczących inkubacji. Ten biuletyn jest
dostępny na stronie www.microbiologics.com.
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A. Procedura wykorzystania drobnoustrojów KWIK-STIK i KWIK-STIK Plus
1. Pozostawić nieotwarty woreczek KWIK-STIK do uzyskania temperatury pokojowej. Rozerwać
woreczek, pociągając za nacięcie i wyjąć jednostkę KWIK-STIK.
2. Oderwać część etykiety z uszkiem i umieścić ją na płytce hodowli pierwotnej lub w dokumentacji KJ. Nie
demontować urządzenia w trakcie nawadniania.
3. Trzymając ampułkę nad stołem roboczym, przełam ampułkę w górnej części jednostki KWIK-STIK
(tuż pod meniskiem płynu), aby uwolnić płyn nawadniający.
4. Trzymając pionowo, postukać o twardą powierzchnię, aby ułatwić przepływ płynu przez korpus do
dolnej części jednostki, gdzie znajduje się peletka.
5. Ściskając dolną część jednostki, rozgniatać osad w płynie do momentu uzyskania jednorodnej
zawiesiny.
6. Natychmiast mocno nasączyć gazik uwodnionym materiałem i przenieść na pożywkę agarową lub użyć
zgodnie ze standardową praktyką roboczą danego laboratorium.
7. Płytkę(-i) z hodowlą pierwotną inokulować, delikatnie prowadząc wymazówkę ruchem obrotowym
po jednej trzeciej płytki.
8. Rozprowadzić za pomocą jałowej ezy, aby ułatwić izolację kolonii.
9. Postępując zgodnie z zasadami dotyczącymi utylizacji materiałów stanowiących zagrożenie
biologiczne, wyrzucić KWIK-STIK.
10. Natychmiast rozpocząć inkubację odwróconej inokulowanej płytki(-ek) z hodowlą pierwotną w
temperaturze i warunkach odpowiednich dla drobnoustroju. Metodę hodowli można znaleźć na stronie
produktu pod adresem www.microbiologics.com.
B. Procedura wykorzystania drobnoustrojów LYFO DISK
1. Nieotwartą fiolkę LYFO DISK wyjąć z lodówki, gdzie była przechowywana w temperaturze od 2°C do 8°C
i pozostawić ją do uzyskania temperatury pokojowej.
2. W sposób jałowy za pomocą szczypczyków wyjąć z fiolki 1 krążek osadu. Nie usuwać desykantu.
3. Umieścić peletkę w 0,5 ml jałowego płynu (wody, soli fizjologicznej, TSB lub BHIB). Niezwłocznie
ponownie zakorkować fiolkę i umieścić w temp. 2°C do 8°C.
4. Zgniatać osad za pomocą jałowej wymazówki do momentu uzyskania jednorodnej zawiesiny.
Natychmiast mocno nasączyć tę samą wymazówkę nawodnionym materiałem i przenieść na pożywkę
agarową.
5. Płytkę(-i) z hodowlą pierwotną inokulować, delikatnie prowadząc wymazówkę ruchem obrotowym po
jednej trzeciej płytki.
6. Rozprowadzić za pomocą jałowej ezy, aby ułatwić izolację kolonii.
7. Postępując zgodnie z zasadami dotyczącymi utylizacji materiałów stanowiących zagrożenie biologiczne,
wyrzucić pozostałość nawodnionego materiału.

8. Natychmiast rozpocząć inkubację odwróconej inokulowanej pożywki w temperaturze i warunkach
odpowiednich dla drobnoustroju. Metodę hodowli można znaleźć na stronie produktu pod adresem
www.microbiologics.com

PI.194.POL Rev C
2018.DEC.17

Polski

Strona 3 z 7

PRZECHOWYWANIE I OKRES TRWAŁOŚCI
Drobnoustroje KWIK-STIK, KWIK-STIK Plus i LYFO DISK należy przechowywać w oryginalnej, szczelnie
zamkniętej fiolce lub woreczku zawierającym desykant w temperaturze od 2°C do 8°C. Drobnoustroje LYFO
DISK, KWIK-STIK i KWIK-STIK Plus nie powinny być używane, jeśli:
• były nieprawidłowo przechowywane;
• istnieją oznaki nadmiernego narażenia na działanie wysokiej temperatury lub wilgoci;
• upłynął termin ich ważności.

OGRANICZENIA
Ten produkt może nie nadawać się do stosowania ze wszystkimi zestawami i procedurami.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI
Autoryzowany przedstawiciel w krajach Wspólnoty
Europejskiej

Patrz: instrukcja obsługi

Numer serii

Urządzenie medyczne do diagnostyki in
vitro

Zagrożenia biologiczne

Producent

Numer katalogowy

Zakres temperatur

Uwaga, należy zapoznać się z załączoną
dokumentacją

Data ważności

Znak CE

GWARANCJA PRODUKTU
Produkty te są objęte gwarancją pod względem spełniania specyfikacji i charakterystyki działania opisanej i
zilustrowanej w ulotkach, instrukcjach i literaturze pomocniczej dotyczącej produktu. Gwarancja, wyraźna lub
dorozumiana, zostaje ograniczona w następujących przypadkach:
• zastosowane w laboratorium procedury są sprzeczne z opisanymi i zilustrowanymi wskazówkami i
instrukcjami;
• produkty są używane do zastosowań innych niż przeznaczenie opisane w ulotce dołączonej do produktu,
instrukcjach i literaturze pomocniczej dotyczącej produktu.
• Jeżeli poddawana resuscytacji hodowla zostaje zamrożona, firma Microbiologics nie może
zagwarantować podanych parametrów produktu.

WITRYNA INTERNETOWA
Aktualne informacje na temat danych technicznych i dostępności produktów można znaleźć na naszej stronie
internetowej www.microbiologics.com.
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PODZIĘKOWANIA
MediMark® Europe
11, rue Emile Zola B.P. 2332
38033 Grenoble Cedex 2, Francja
Tel. 33 (0)4 76 86 43 22
Faks 33 (0)4 76 17 19 82
E-mail: info@medimark-europe.com

Microbiologics, Inc.
200 Cooper Avenue North
St. Cloud, MN 56303 USA
Obsługa Klienta
Tel. 320-253-1640
E-mail: info@microbiologics.com
Pomoc techniczna
Tel. 320-229-7045
E-mail: techsupport@microbiologics.com
www.microbiologics.com

*Szukaj symbolu ATCC Licensed Derivative®, aby znaleźć produkty pochodzące z hodowli ATCC®. Symbol graficzny ATCC
Licensed Derivative, znak słowny „ATCC Licensed Derivative” i znaki katalogowe ATCC są znakami towarowymi firmy
ATCC. Microbiologics, Inc. posiada upoważnienie do używania tych znaków towarowych i sprzedawania produktów
pochodzących z hodowli ATCC®.
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Trzymając ampułkę nad stołem roboczym,
przełam ampułkę w górnej części jednostki
KWIK-STIK (tuż pod meniskiem płynu w
ampułce), aby uwolnić płyn nawadniający.
Pozostawić nieotwarty woreczek KWIKSTIK do uzyskania temperatury pokojowej.
Rozerwać woreczek, pociągając za
nacięcie i wyjąć jednostkę KWIK-STIK.

Trzymając pionowo,
postukać o twardą
powierzchnię, aby ułatwić
przepływ płynu przez
korpus do dolnej części
jednostki, gdzie znajduje
się peletka.

Oderwać część etykiety z uszkiem i
umieścić ją na płytce hodowli pierwotnej
lub w dokumentacji KJ. Nie demontować
urządzenia w trakcie nawadniania.

Ściskając dolną
część jednostki,
rozgniatać osad
w płynie do
momentu
uzyskania
jednorodnej
zawiesiny.

Natychmiast mocno nasączyć gazik
uwodnionym materiałem i przenieść na
pożywkę agarową lub użyć zgodnie ze
standardową praktyką roboczą danego
laboratorium.

Postępując zgodnie z
zasadami dotyczącymi
utylizacji materiałów
stanowiących
zagrożenie biologiczne,
wyrzucić KWIK-STIK.

Płytkę(-i) z hodowlą pierwotną inokulować,
delikatnie prowadząc wymazówkę ruchem
obrotowym po jednej trzeciej płytki.
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Natychmiast rozpocząć inkubację
odwróconej inokulowanej płytki(-ek)
z hodowlą pierwotną w temperaturze
i warunkach odpowiednich dla
drobnoustroju.
Rozprowadzić za pomocą jałowej ezy, aby
ułatwić izolację kolonii.

Polski

Metodę hodowli można znaleźć na
stronie produktu pod adresem
www.microbiologics.com
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Nieotwartą fiolkę LYFO
DISK wyjąć z lodówki,
gdzie była
przechowywana w
temperaturze od 2°C do
8°C i pozostawić ją do
uzyskania temperatury
pokojowej.

W sposób jałowy
za pomocą
szczypczyków
wyjąć z fiolki 1
krążek osadu. Nie
usuwać desykantu.

Płytkę(-i) z hodowlą pierwotną
inokulować, delikatnie prowadząc
wymazówkę ruchem obrotowym po
jednej trzeciej płytki.

Zgniatać osad za pomocą jałowej
wymazówki do momentu uzyskania
jednorodnej zawiesiny.
Natychmiast mocno nasączyć tę samą
wymazówkę uwodnionym materiałem i
przenieść na pożywkę agarową.
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Postępując zgodnie z zasadami
dotyczącymi utylizacji materiałów
stanowiących zagrożenie biologiczne,
wyrzucić pozostałość nawodnionego
materiału.

Polski

Umieścić osad w
0,5 ml jałowego
płynu (wody, soli
fizjologicznej, TSB
lub BHIB).
Niezwłocznie
ponownie
zakorkować fiolkę i
umieścić w temp.
2°C do 8°C.

Rozprowadzić za pomocą jałowej ezy,
aby ułatwić izolację kolonii.

Natychmiast rozpocząć inkubację
odwróconej inokulowanej płytki(-ek) z
hodowlą pierwotną w temperaturze i
warunkach odpowiednich dla drobnoustroju.
Metodę hodowli można znaleźć na stronie
produktu pod adresem www.microbiologics.com
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