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1. Paredzētais lietojums 

Lietošanai in vitro diagnostikā. RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent ir 
paredzēts neapstrādātu cilvēka izkārnījumu paraugu atšķaidīšanai cilvēkiem ar 
gastroenterīta simptomiem, kuri testēti ar RIDA®QUICK Rotavirus (N0903) vai 
RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi (N1003) ātro testu. 

Izstrādājums paredzēts profesionālai lietošanai. 

2. Testa kopsavilkums un skaidrojums 

RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent tiek piedāvāts kā piederums 
ātrajiem testiem RIDA®QUICK Test (skatīt 1. sadaļu. Paredzētais lietojums). 

3. Testa princips 

RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent satur lietošanai gatavu parauga 
atšķaidīšanas buferšķīdumu RIDA®QUICK Rotavirus (N0903) vai RIDA®QUICK 
Rotavirus/Adenovirus Combi (N1003) ātrajiem testiem. 
RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent tiek izmantots izkārnījumu 
paraugu atšķaidīšanai pirms lietošanas ar RIDA®QUICK Rotavirus (N0903) vai 
RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi (N1003) ātro testu. 

4. Nodrošinātie reaģenti 

Vienā iepakojumā ir 25 paraugu atšķaidīšanas buferšķīduma flakoni. 
 

1. tabula. Nodrošinātie reaģenti  

Komplekta 
komponenti 

Apjoms Apraksts 

 Tube  
Dzeltens vāciņš 

25 × 1,5 mL Parauga atšķaidīšanas buferšķīdums; 
gatavs lietošanai 

5. Uzglabāšanas norādījumi 

Lūdzu, ievērojiet 2. tabulā sniegtos norādījumus un uzglabājiet izstrādājumu uzreiz 
pēc lietošanas saskaņā ar norādīto informāciju. Pēc derīguma termiņa beigām vai 
pēc atvērtā izstrādājuma ieteicamā glabāšanas perioda beigām kvalitātes garantija 
vairs nav derīga.  
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2. tabula. Uzglabāšanas nosacījumi un informācija 

 
Uzglabāšanas 
temperatūra 

Maksimālais 
glabāšanas laiks 

Papildu piezīmes par 
uzglabāšanu 

neatvērts 2–30 °C 

Var izmantot līdz 
izdrukātajam 

derīguma 
termiņam 

- 

atvērts 2–30 °C 

Var izmantot līdz 
izdrukātajam 

derīguma 
termiņam 

Atvērtus flakonus vai 
flakonus, kuru vāciņi ir 
atskrūvēti, nedrīkst 
uzglabāt, un tie ir 
jāiznīcina. 

6. Nepieciešamie, bet komplektā neiekļautie reaģenti 

6.1. Reaģenti 

Reaģenti 

RIDAQUICK Rotavirus  

RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi 

6.2. Laboratorijas aprīkojums 

Lai veiktu testu, ir vajadzīgs laboratorijas aprīkojums, kas nepieciešams 
RIDA®QUICK Rotavirus vai RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi ātrajam 
testam. 

7. Brīdinājumi un piesardzības pasākumi lietotājiem 

Izstrādājumu drīkst lietot tikai kvalificēts laboratorijas personāls. 
Ievērojiet vadlīnijas darbam medicīnas laboratorijās (laba laboratorijas prakse). 
Lietojot RIDA®QUICK Rotavirus vai RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi ātro 
testu, stingri ievērojiet lietošanas norādījumus. Paraugus vai reaģentus nedrīkst 
iepilināt no pipetes, pūšot ar muti. Izvairieties no saskares ar bojātu ādu un gļotādu. 
Rīkojoties ar reaģentiem un paraugiem, izmantojiet individuālos 
aizsarglīdzekļus (atbilstošus cimdus, laboratorijas halātu, aizsargbrilles) un pēc 
izstrādājuma lietošanas nomazgājiet rokas. Nesmēķējiet, neēdiet un nedzeriet vietās, 
kur tiek apstrādāti paraugi. 

Bīstamie materiāli ir norādīti saskaņā ar marķēšanas saistībām.  
Detalizēta informācija par drošības datu lapu (Safety Data Sheet, SDS) ir atrodama 
ar preces numuru vietnē https://clinical.r-biopharm.com/search/. 

Lietotāji ir atbildīgi par pareizu RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent 
utilizāciju pēc lietošanas. Utilizējot, lūdzu, ievērojiet attiecīgās valsts noteikumus. 
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Pārliecinieties, ka parauga atšķaidīšanas laikā tiek izmantots pareizais parauga 
daudzums un parauga atšķaidīšanas buferšķīdumā ekstrahētais parauga daudzums 
ir pareizs parauga lietošanas laikā. 

Lietotājiem Eiropas Savienībā: ziņot R-Biopharm AG un attiecīgajām valsts 
iestādēm par visām nopietnajām nevēlamajām blakusparādībām, kas saistītas ar 
šo izstrādājumu. 

8.  Testa procedūra 

Pirms lietošanas ļaujiet RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent uzsilt līdz 
istabas temperatūrai (20–25 °C). 

Paraugu testēšanai sagatavojiet testa kaseti, kā aprakstīts RIDAQUICK Rotavirus 
or the RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi ātrā testa lietošanas instrukcijā. 
Nelietojiet RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent, ja flakons ar parauga 
atšķaidīšanas buferšķīduma  Tube  ir bojāts vai pirms lietošanas nav noslēgts. 
Izvairieties no vispārējas savstarpējas piesārņošanas. 
Paraugu atšķaidīšanas buferšķīduma  Tube  flakonus, kas jau ir izmantoti, nedrīkst 
izmantot atkārtoti. 

8.1. Paraugu atšķaidīšana 

Uzmanīgi atskrūvējiet parauga atšķaidīšanas buferšķīduma  Tube  skrūvējamo 
vāciņu. 

Cieti vai puscieti izkārnījumi 
Ja izkārnījumi ir cieti vai puscieti, izmantojiet uzskrūvējamajam vāciņam pistiprinātā 
aplikatora kāta rievoto galu, lai savāktu aptuveni 50–100 mg parauga (1. attēls). 

 

1. attēls. Parauga atšķaidīšanas buferšķīduma  Tube  konstrukcija 

Piezīme. Savāciet paraugu vismaz no trim dažādām paraugu zonām, lai iegūtu 
pēc iespējas reprezentatīvāku paraugu. 
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Aplikatora kātu ar paraugu ievietojiet parauga atšķaidīšanas buferšķīduma  Tube . 
Cieši aizskrūvējiet skrūvējamo vāciņu un kārtīgi sakratiet, lai iegūtu viendabīgu 
suspensiju. 

Šķidri vai pusšķidri izkārnījumi 
Ja izkārnījumi ir šķidri vai pusšķidri, izmantojiet vienreizējās lietošanas pipeti, kas 
pievienota RIDA®QUICK Rotavirus vai RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi 
komplektācijai, lai savāktu 100 µL parauga (mazliet virs otrā izliekuma) un pievienotu 
parauga atšķaidīšanas buferšķīduma  Tube . Cieši aizskrūvējiet skrūvējamo vāciņu 
un kārtīgi sakratiet, lai iegūtu viendabīgu suspensiju. 

8.2. Paraugu testēšana 

Tagad viendabīgo parauga suspensiju var izmantot saskaņā ar RIDA®QUICK 
Rotavirus vai RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi ātro testu instrukcijām. 
Nolauziet skrūvējamā vāciņa galu. Turiet parauga atšķaidīšanas buferšķīduma  
 Tube  vertikāli virs parauga uzklāšanas lauka un iepiliniet 4 pilienus testa kasetes 
atverē. Pēc 5 minūtēm nolasiet testa rezultātu. Lai novērtētu, lūdzu, skatiet 
RIDA®QUICK Rotavirus vai RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi ātrā testa 
lietošanas instrukciju. 
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8.3. Īss protokols 
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1. Atveriet parauga atšķaidīšanas buferšķīduma  Tube  skrūvējamo vāciņu.  
2. Parauga atšķaidīšana parauga buferšķīdumā: 
a. Ciets izkārnījumu paraugs. Izmantojiet aplikatora kātu, lai paņemtu  

50–100 mg izkārnījumu parauga. 
b. Šķidrs izkārnījumu paraugs. Izmantojiet RIDA®QUICK Rotavirus vai 

RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi vienreizējās lietošanas pipeti, lai 
paņemtu 100 µL šķidro izkārnījumu parauga. 

3. Cieši aizskrūvējiet skrūvējamo vāciņu un kārtīgi samaisiet, līdz izveidojas 
viendabīga suspensija. 

4. Nolauziet skrūvējamā vāciņa galu. 
5. Iepiliniet 4 pilienus RIDA®QUICK Rotavirus vai RIDA®QUICK 

Rotavirus/Adenovirus kasetes paraugu uzklāšanas laukā. 
6. Pagaidiet 5 minūtes un pēc tam nolasiet rezultātu. 

9. Metodes ierobežojumi 

1. RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent ir paredzēts lietošanai tikai ar 
RIDA®QUICK Rotavirus vai RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi ātro 
testu. 

2. Šis izstrādājums ir jāizmanto saskaņā ar labas laboratorijas prakses (LLP) 
noteikumiem. Lietojot RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent, 
operatoriem ir precīzi jāievēro ražotāja norādījumi RIDA®QUICK Rotavirus vai 
RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi ātram testam.  
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10. Versiju vēsture 

Versijas numurs Sadaļa un apzīmējums 

2011-08-11 Iepriekšējā versija 

2022-01-07 Vispārēja pārskatīšana un sadaļu struktūras ieviešana 

11. Simbolu skaidrojums 

Vispārīgi simboli 

 Lietošanai in vitro diagnostikā 

 Ievērojiet lietošanas rokasgrāmatu 

 Sērijas numurs 

 Izlietot pirms 

 Uzglabāšanas temperatūra 

 Preces numurs 

 Testu skaits 

 Izgatavošanas datums 

 Ražotājs 

 Produkts nav paredzēts personīgai lietošanai 

 Produkts nav paredzēts testēšanai aprūpes vietā 

 Nelietot atkārtoti 

 
 

Testa specifiskie simboli 
 

 Tube   Parauga atšķaidīšanas buferšķīdums 

 


