
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEVEZETŐ 
 
Az ALBAcheck®-BGS egy termékcsoportnak a bejegyzett 
márkaneve, amelyet az Alba Bioscience gyárt a vércsoport-
szerológiai vizsgálatok kontrolljához. 
0 csoportú donoroktól származó vérkészítményekben 
időnként magas titerű anti-A, anti-B és/vagy  anti-A, B 
antitestek találhatók. Ha nem 0 csoportú recipiensek kapják 
ezeket a magas titerű komponenseket, hemolítikus 
transzfúziós szövődmény fordulhat elő. Ezért a magas titerű 
donorokat rutinszerűen szűrni kell a donációkat vizsgáló 
laboratóriumokban. Az Egyesült Királyság Vértranszfúziós 
Szolgálatai Útmutatója javasolja a magas titerű kontrollok 
használatát. Ezek a kontrollok kijelölnek egy pozitív és egy 
negatív referencia-pontot, amikor ugyanabban a vizsgálati 
rendszerben hígítják őket, mint a donor-mintákat. Az 
ALBAcheck-BGS magas titerű kontroll kitje két pozitív és két 
negatív kontrollt tartalmaz.  
 
A CÍMKÉN LÁTHATÓ IKONOK MAGYARÁZATA 
 

 

   

        

          
 

    
 
 
  Egészségre ártalmasl 
 
 

   

 
FELHASZNÁLÁSI CÉL 
 
A kit célja, hogy a magas titerű anti-A és anti-B rutinszerű 
szűréséhez kontrollt szolgáltasson. 
 

   

 
A REAGENS LEÍRÁSA 
 
A kit fő összetevői az IgM anti-A-t szekretáló  LA2, és az IgM 
anti-B-t szekretáló LB2 egér hibridómák in vitro 
tenyészeteiből származnak. 
A termék 1 g/l nátriumazidot is tartalmaz. 
Ez a reagens megfelel a 98/79/EK sz., az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló direktíva 
követelményeinek és az Egyesült Királyság Vértranszfúziós 
Szolgálatai Útmutatójában lévő ajánlásoknak. 
 
TÁROLÁSI FELTÉTELEK 
 
A  kitet 2°C - 8°C. között kell tárolni. Ne használjuk, ha 
zavaros. Ne hígítsuk. A kit a címkén feltüntetett lejárati időig 
stabil. 
 
ELŐVIGYÁZATOSSÁG A HASZNÁLAT ÉS 
MEGSEMMISÍTÉS SORÁN 
 
 
A reagens 0.1% nátrium azidot (EC No.247-852-1) tartalma
és egészségre ártalmasnak (Xn) minősül.  R22  Lenyelve 
ártalmas. 

z  

A nátriumazid robbanó elegyet képezhet az ólomból és 
rézből készült vízvezetékek anyagával. Ha lefolyóba öntjük, 
eresszünk utána nagymennyiségű vizet, hogy  az azid ne 
halmozódjék fel. 
Mivel a reagens állati eredetű és potenciális fertőzési 
veszélyt jelent, nagy gondot kell a használat és 
megsemmisítés során tanusítani. 
A reagenst csak szakmai célra in vitro szabad használni. 
 
 
VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK 
 
Általános tudnivalók 
 
Ha PBS-ben 1:128 hígítást készítenek a reagensekből, a 
pozitív kontroll pozitív, a negatív kontroll pedig negatív 
eredményt ad A, B és AB csoportú vörösvérsejtekkel. 
Figyelmeztetés: A negatív kontroll anti-A-t és anti-B-t 
tartalmaz, amely esetleg kimutatható az 1: 64-es hígításban 
kézi csöves technikával, ezért előfordulhat, hogy bizonyos 
automatizált eljárásokban a megfelelő 1:128-as hígítás 
pozitívan reagál. 
 
TOVÁBBI SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS REAGENSEK 
 
. PBS pH 7,0  0,2 
. A, B or AB tesztsejtek 
 
 
AJÁNLOTT TECHNIKÁK 
 
Amikor a magas titerű anti-A és anti-B szűrés kontrolljaként 
használják, a reagenst a donor-plazmák helyére kell tenni, 
és a rutin validált laboratóriumi eljárás szerint kell vele bánni. 

AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 
 
Ha a fentiekben leírt módon használják: 
 
Agglutináció   = pozitív eredmény 
Nincs agglutináció = negatív eredmény 

ALBAcheck® - BGS 
Magas titerű kontroll kit 

 
Ez a tájékoztató a Z257 termékre vonatkozik 

 
MINŐSÉGELLENŐRZÉS 
 
Ez egy minőségellenőrzési reagens. Ha az ajánlott technikák 
szerint alkalmazzák, akkor a kielégítő teljesítmény egyúttal a 
kontroll megfelelő szintjét is jelzi.  
 
A TELJESÍTŐKÉPESSÉG KORLÁTAI 
 
Hamis pozitív vagy negatív eredmények jöhetnek létre a 
vizsgálati anyagok befertőződése, a nem megfelelő 
reakcióhőmérséklet, a helytelen tárolás, a reagensek 
kihagyása és bizonyos betegségi állapotok következtében. 
 
A kinyitástól számított 14 napon belül a reagenst meg kell 
semmisíteni. 
 
A REAGENST CSAK A LEÍRT MÓDON 
SZABAD HASZNÁLNI, ABO 
MEGHATÁROZÁSRA NEM ALKALMAS. 

A KIADÁS DÁTUMA 
 
2008. december 08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További információért vagy tanácsért forduljon a helyi 
terjesztőhöz. 

Gyártási szám  
 
 
Gyártó: Felhasználható (év-hó-nap) 
 
Alba Bioscience 
Ellen’s Glen Road   8°C 
Edinburgh Tárolási hőmérsékleti tartomány (2°C– 8°C) 
Scotland, UK   2°C 
EH17 7QT 
 
Tel: +44 (0) 131 536 5907 In vitro orvosi diagnosztikus eszköz 
Fax: +44 (0) 131 536 5897 
E-Mail: customer.services@albabioscience.co.uk 
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Nézze meg a használati utasítást 
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