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1.

ПРИЗНАЧЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Пробірки для збору зразків слини, які будуть використовуватися в імуноферментних аналізах слини
IBL.
2. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
1. Тільки для діагностики in vitro. Тільки для професійного використання.
2. Тільки для використання у зв’язку з тестами на слину IBL відповідно до інструкцій із
використання тесту.
3. Не використовуйте інші контейнери без перевірки. Загалом, пластикові матеріали, як правило,
адсорбують стероїди слина. Матеріал, що використовується для SaliCaps, не адсорбує стероїди у
значній кількості.
4. Не використовуйте повторно.
5. Використані SaliCaps повинні поводитися як небезпечні відходи відповідно до національної
біологічної небезпеки та вказівок з безпеки чи правил.
3. НАДАНІ МАТЕРІАЛИ
500 * пробірки SaliCap
Надчисті поліпропіленові пробірки.
500 * соломка Поліпропілен.
500 * етикетки наклейки Самоклеючі. * приблизно
4. ЗАБІР СЛИНИ З SaliCap.
4.1. ПРИМІТКИ ЩОДО ВІДБОРУ ЗРАЗКІВ
1. Концентрація багатьох аналітів у слині дуже динамічна. Тому має значення необхідний час
відбору проб.
2. Якщо ви хочете перевірити середню концентрацію стероїдних гормонів у слині, вам потрібно
взяти принаймні 5 зразків протягом 2 годин. Аліквоти цих 5 зразків змішують перед аналізом. Така
стратегія вибірки призведе до відтворюваних результатів.
3. Збирайте слину натще або не раніше 30 хвилин після їжі або пиття.
4. Промивати ротову порожнину водою рекомендується безпосередньо перед збором слини
(особливо після їди).
5. Не використовуйте жувальну гумку.
У разі поганого потоку слини ви можете стимулювати потік, розжовуючи Парафільм.
6. Не використовуйте навіть найменших зразків червоної слини (через забруднення крові).
4.2. ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ ЗРАЗКІВ
1. Позначте SaliCaps етикетками - наклейками .
2. Випустіть слину за допомогою соломки в SaliCap.
3. Достатньо наповнити слиною половину пробірки.
5. ІНСТРУКЦІЯ З НАЛАШТУВАННЯ АНАЛІЗУ
Щоб отримати прозору рідину, будь ласка, заморозьте зразки слини перед використанням. Після
повного заморожування знову розморозити, перемішати і центрифугувати. При необхідності
повторіть цю процедуру кілька разів, поки супернатант не стане прозорою рідиною і буде легко
пікетуватися .
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
REF

№ Кат.:

LOT

№ Партії:
Використати до:
Кількість тестів:

CONC Концентрат
LYO

Ліофілізований

IVD

Медичний пристрій для діагностики in vitro
Оціночний набір
Прочитайте інструкцію перед використанням
Зберігати поодаль від джерел тепла і прямого сонячного світла.
Зберігати при температурі:
Виробник:
Увага!

Умовні позначення компонентів див. у розділі «Матеріали, що входять до набору».
СКАРГИ: Первинно скарги можна пред’явити в письмовому вигляді або усно. Згодом необхідно подати їх,
включаючи хід дослідження та отримані результати, в письмовому вигляді, з аналітичних міркувань.
ГАРАНТІЯ: Гарантується відсутність у продукті дефектних матеріалів у межах відповідного терміну придатності,
а також дотримання специфікацій, поданих разом із продуктом. Продукт слід використовувати за
призначенням, відповідно до всіх інструкцій, наведених в інструкції з використання та в межах відповідного
терміну придатності продукту. Будь-яка модифікація процедури аналізу, або обміну, або змішування
компонентів різних партій може негативно вплинути на результати. Ці випадки анулюють будь-які вимоги про
заміну.
ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЗА БУДЬ-ЯКИХ ОБСТАВИН РІВЕНЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА
ОБМЕЖУЄТЬСЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЮ ВАРТІСТЮ ВКАЗАНОГО (-ИХ)НАБОРУ(ІВ) . ЗА ЖОДНИХ УМОВ ВИРОБНИК НЕ
МАЄ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИПАДКОВІ ЧИ ПОБІЧНІ ЗБИТКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВТРАТУ ПРИБУТКУ, ВТРАТУ
ПРОДАЖ, ТРАВМИ ЛЮДЕЙ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯ ВЛАСНОСТІ АБО ІНШІ ВИПАДКОВІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ.
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