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MTD AMPLIFIKACIJOS KONTROLĖS 
 

(bioMérieux Kat.Nr.39223/Hologic Kat.Nr.301043F) 
Tik eksportui 

SKIRTA NAUDOTI 

Hologic MTD Amplifikacijos kontrolių reagentai gali būti naudojami kaip papildomos kontrolės su  
amplifikuotų tuberkuliozės mikobakterijų tiesioginio tyrimo rinkiniu (MTD). 

REAGENTAI IR TIEKIAMOS MEDŽIAGOS 

Pastaba: Informacijos apie su reagentais susijusį pavojų ir atsargumo priemones ieškokite saugos duomenų 
lapų bibliotekoje (Safety Data Sheet Library), adresu www.hologic.com/sds. 
 
MTD Amplifikacijos neigiama kontrolė (NC) 2 x 1 mL 
Buferinis tirpalas. 
MTD Amplifikacijos teigiama kontrolė (PC) 2 x 1 mL 
Neinfekuota nukleininė rūgštis buferiniame tirpale. 

ATSARGUMO PRIEMONĖS 

Tik in vitro diagnostiniam naudojimui.MTD Amplifikacijos kontrolės turi būti naudojamos kartu su  
amplifikuotų tuberkuliozės mikobakterijų tiesioginio aptikimo tyrimų rinkiniu (MTD). MTD 
Amplifikacijos kontrolės netikrina sonikacijos(lizės) tyrimo etapo.MTD tyrimo procedūros 
instrukcija reikalauja ląstelių kontrolės lizės ir amplifikacijos tikrinimui. 

DARBO REIKALAVIMAI 

 MTD amplifikacijos kontrolių reagentai turi būti laikomi prie 2 °C - 8 °C ir yra stabilūs iki 
galiojimodatos, nurodytos etiketėje. 

PROCEDŪRA 

Žiūrėkite  amplifikuotų tuberkuliozės mikobakterijų tiesioginio aptikimo tyrimų rinkinio (MTD) 
pakuotės aprašymo TYRIMO PROCEDŪROJE esantį Amplifikacijos skyrių. 

1. Įlašinkite 25 µL Mikobakterijų amplifikacijos neigiamos kontrolės arba tuberkuliozės 
mikobakterijųamplifikacijos teigiamos kontrolės į amplifikacijos mėgintuvėlio dugną, 
kuriame yra 50 µL atskiesto  tuberkuliozės mikobakterijų amplifikacijos reagento ir 200 µL 
aliejinio reagento. 

2. Tęskite tyrimą, kaip nurodyta amplifikacijos skyriuje, 4 etape  tiesioginio tuberkuliozės 
mikobakterijų amplifikacijos tyrimų rinkinio (MTD)pakuotės aprašyme. 

TIKĖTINI REZULTATAI 

 RLU

Amplifikacijos neigiama kontrolė <20,000

Amplifikacijos teigiama kontrolė  500,000 
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Hologic, Inc. 
10210 Genetic Center Drive 
San Diego, CA 92121 USA 
 
Klientų aptarnavimas: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442) 

customersupport@hologic.com 
 

Techninės pagalbos centras: +1 888 484 4747 
molecularsupport@hologic.com 

 
Išsamesnės kontaktinės informacijos ieškokite www.hologic.com. 
 
„Hologic“ ir „Amplified MTD“ yra „Hologic, Inc.“ ir (arba) jos filialų prekių ženklai ir (arba) registruotieji prekių ženklai Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse. 
 
Visi kiti šiame lapelyje naudojami prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė. 
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