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Aptima™

In vitro diagnostiseen käyttöön.

Käyttötarkoitus
Aptima-järjestelmänesteen säilöntäainetarvikesarjaa käytetään Aptima-
määritysten kanssa Tigris DTS-järjestelmässä. Käytä järjestelmänesteen
sä i lön täa ine ta rv ikesar jaa  as ianmuka isen  määr i tyksen
pakkausselosteessa annettujen ohjeiden ja Tigris DTS-järjestelmän
käyttäjän oppaan (Tigris DTS System Operator’s Manual) mukaisesti.

Reagenssit
Aptima-järjestelmänesteen säilöntäainetarvikesarjan reagenssit
annetaan alla Tigris DTS-järjestelmälle. Reagenssin nimen vieressä on
myös annettu reagenssin tunnistussymbolit.

Pakkauksessa olevat tarvikkeet
Huomautus: Katso tietoja reagensseihin mahdollisesti liittyvistä vaaroista
ja varoituslausekkeista kohdasta Safety Data Sheet Library
(turvallisuustiedotekirjasto) osoitteessa www.hologic.com/sds.
Aptima-järjestelmänesteen säilöntäainetarvikesarja  (1 laatikko)
(tuotenro 302380)

Tarvittavat materiaalit, jotka on hankittava erikseen
Sopiva(t) Aptima-määritystarvikesarja(t)

Tigris DTS-järjestelmä

Vesi Tigris DTS -järjestelmälle. Tigris DTS-järjestelmän vettä
koskevat tiedot, ks. Tigris DTS-järjestelmän käyttäjän opas
(Tigris DTS System Operator’s Manual).

Hologic saatavilla olevat materiaalit

Sopiva(t) Aptima-määritystarvikesarja(t)

Tigris DTS-järjestelmä (tuotenro 105118)

Varoitukset ja varotoimet
A. Laimentamaton järjestelmänesteen säilöntäaine on syövyttävää.

B. SyövyttäväVarottava järjestelmänesteen säilöntäaineen joutumista
iholle, silmiin ja limakalvoihin. Pese altistunut alue vedellä, jos joudut
kosketuksiin tämän nesteen kanssa. Jos tämä neste roiskuu,
laimenna vedellä ennen pyyhkimistä kuivaksi.

C. Noudata laboratorion tavanomaisia varotoimia. Älä pipetoi suulla.
Älä aterioi, juo tai tupakoi laboratorion työskentelyalueella. Pese
kädet perusteellisesti Aptima-määritysnesteiden käsittelyn jälkeen.

D. Älä täytä järjestelmänesteen säilöntäaineen säiliöitä piripintaan.

Säilytys- ja käsittelyohjeet
A. Aptima-järjestelmänesteen säilöntäaine pysyy stabiilina

avaamat tomassa  pakkauksessa  15–30 C v i ime iseen
käyttöpäivään saakka. 

B. Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Ei saa jäätyä. Avattuna
Aptima-järjestelmänesteen säilöntäaine on stabiili 30 päivän ajan
huoneenlämmössä säilytettynä.

C. Aptima-järjestelmänesteen säilöntäainetta voidaan käyttää
lämpötilassa 15–30 C ja suhteellisessa kosteudessa 20–85 %.

Toimenpidehuomautuksia 
Järjestelmäneste

Kaada koko järjestelmänesteen säilöntäaineen pullo tyhjään Tigris DTS-
järjestelmänesteen säiliöön. Täytä järjestelmänesteen säiliö Tigris DTS-
järjestelmää varten tarkoitetulla vedellä, kunnes nestepinta on säiliön

kahden yhtenäisen viivan välissä. Tigris DTS -järjestelmän vettä
koskevat spesifikaatiot, ks. Tigris DTS-järjestelmän käyttäjän opas
(Tigris DTS System Operator’s Manual). Järjestelmäneste on stabiili 30
päivän ajan huoneenlämmössä säilytettynä (15–30 C) ja sitä voidaan
käyttää korkeintaan 14 päivää Tigris DTS-järjestelmään lataamisen
jälkeen.

Rajoitukset
Määritykset on suoritettava ja tulokset tulkittava asianmukaisen
määritystarvikesarjan pakkausselosteen ohjeiden ja Tigris DTS-
järjestelmän käyttäjän oppaan (Tigris DTS System Operator’s Manual)
mukaisesti.

Näistä toimenpiteistä poikkeaminen voi aikaansaada epäluotettavia
tuloksia. Vanhentuneen Aptima-järjestelmänesteen säilöntäaineen käyttö
voi antaa virheellisiä tuloksia.

Odotetut arvot
Odote tu t  a rvo t  on  annet tu  as ianmuka isen  määr i t yksen
pakkausselosteessa.
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Tuotteen osa Määrä Kuvaus

Aptima-
järjestelmänesteen 
säilöntäaine

1 x 200 ml

Järjestelmänesteen säilöntäaine 
sisältää 2,5 % natriumhypokloriittia, 
joka estää mikrobien kasvua 
vesipohjaisessa liuoksessa.
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