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1. Kullanım amacı 

İn vitro tanı amaçlı kullanım içindir. RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample 
diluent, RIDA®QUICK Rotavirus (N0903) veya RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus 
Combi (N1003) hızlı testle test edilmiş gastroenterit belirtileri gösteren kişilerden 
alınan işlenmemiş insan gaita örneklerinin seyreltilmesine yöneliktir. 

Ürün, profesyonel kullanıma yöneliktir. 

2. Testin özeti ve açıklaması 

RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent, RIDA®QUICK Test için bir 
aksesuar olarak sunulmaktadır (bkz. Bölüm 1. Kullanım amacı). 

3. Test prensibi 

RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent, RIDA®QUICK Rotavirus (N0903) 
veya RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi (N1003) hızlı testleri için kullanıma 
hazır örnek seyreltme tamponu içerir. 
RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent, RIDA®QUICK Rotavirus (N0903) 
veya RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi (N1003) hızlı testiyle kullanılmadan 
önce gaita örneklerini seyreltmekte kullanılır. 

4. Sağlanan reaktifler 

Tek bir paket, 25 örnek seyreltme tamponu flakonu içerir. 
 

Tablo 1: Sağlanan reaktifler  

Kit bileşenleri Miktar Açıklama 

 Tube  
Sarı kapak 

25 × 1,5 mL Örnek seyreltme tamponu; kullanıma 
hazır 

5. Saklama talimatları 

Lütfen Tablo 2’deki kullanma ilkelerini izleyin ve ürünü kullandıktan hemen sonra 
belirtilen bilgilere göre saklayın. Son kullanma tarihi geçtikten sonra veya açılmış 
ürünlerin önerilen saklama süresi dolduktan sonra, kalite garantisi artık geçerli 
değildir.  
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Tablo 2: Saklama koşulları ve bilgileri 

 
Saklama 

sıcaklığı 

Maksimum 

saklama süresi 

Saklamaya ilişkin ek 

notlar 

açılmamış 2 - 30 °C 
Basılı son 

kullanma tarihine 
kadar kullanılabilir 

- 

açılmış 2 - 30 °C 
Basılı son 

kullanma tarihine 
kadar kullanılabilir 

Açılmış flakonlar veya 
kapakları gevşetilmiş 
flakonlar saklanmamalıdır 
ve atılmalıdır. 

6. Gerekli olan ama sağlanmayan reaktifler 

6.1 Reaktifler 

Reaktifler 

RIDA®QUICK Rotavirus  

RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi 

6.2 Laboratuvar ekipmanları 

RIDA®QUICK Rotavirus veya RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi hızlı test 
için gerekli laboratuvar ekipmanları, testi gerçekleştirmek için gereklidir. 

7. Kullanıcılar için uyarılar ve önlemler 

Yalnızca yetkili laboratuvar personeli bu ürünü kullanabilir. 
Tıbbi laboratuvarlarda çalışma yönergelerine (iyi laboratuvar uygulamaları) 
uyulmalıdır. RIDA®QUICK Rotavirus veya RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi 
hızlı testini kullanırken kullanım talimatlarına kesinlikle uyun. Örnekleri veya reaktifleri 
ağzınızı kullanarak pipetlemeyin. Yaralı ciltle veya mukoz membranlarla temasını 
önleyin. Reaktifleri ve örnekleri kullanırken kişisel koruyucu ekipmanlar (uygun 
eldivenler, laboratuvar önlüğü, güvenlik gözlükleri) kullanın ve ürünü kullanmayı 
bitirdikten sonra ellerinizi yıkayın. Örneklerin kullanılmakta olduğu alanlarda sigara 
içmeyin, bir şey yemeyin veya içmeyin. 

Tehlikeli maddeler, etiketleme yükümlülüklerine göre belirtilmiştir.  
Güvenlik Veri Formlarına (Safety Data Sheet, SDS) ilişkin daha fazla ayrıntı, 
https://clinical.r-biopharm.com/search/ adresindeki öğe numarasında bulunmaktadır. 

Kullanıcılar, kullanıldıktan sonra RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent 
ürününün uygun şekilde bertarafından sorumludur. Bertaraf için, lütfen ulusal 
yönetmeliklere uyun. 

Örnek seyreltme sırasında doğru örnek miktarının kullanıldığından ve örnek 
uygulama sırasında örnek seyreltme tamponuna ekstrakte edilmiş örnek miktarının 
doğru olduğundan emin olun. 
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Avrupa Birliği’ndeki kullanıcılar için: Ürünle ilişkili tüm ciddi advers olayları  
R-Biopharm AG ve uygun ulusal makamlara bildirin. 

8.  Test prosedürü 

Kullanmadan önce, RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent ürününü oda 
sıcaklığına (20 - 25 °C) getirin. 
Numune test etmek için, test kasetlerini RIDA®QUICK Rotavirus veya RIDA®QUICK 
Rotavirus/Adenovirus Combi hızlı testinin kullanım talimatlarında açıklandığı gibi 
hazırlayın. 
RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent ürününü, örnek seyreltme 
tamponunu  Tube  içeren flakon, kullanılmadan önce hasar görmüşse veya mühürlü 
değilse kullanmayın. 
Çapraz kontaminasyonu genel olarak önleyin. 
Zaten kullanılmış olan örnek seyreltme tamponu  Tube  flakonlarını yeniden 
kullanmayın. 

8.1 Örnek seyreltme 

Örnek seyreltme tamponunun  Tube  vidalı kapağını dikkatle açın. 

Katı veya yarı katı gaita 
Gaita katıysa veya yarı-katıysa, yaklaşık 50 - 100 mg örnek toplamak için vidalı 
kapağa takılı olan aplikatör çubuğunun oluklu ucunu (Şekil 1) kullanın. 

 

Şekil 1: Örnek seyreltme tamponunun  Tube  tasarımı 

Not: Olabildiğince temsilci olan bir örnek elde etmek için en az üç farklı örnek 
alanından örnek toplayın. 

 

Örnek bulunan aplikatör çubuğunu, örnek seyreltme tamponunun  Tube  içine 
yerleştirin. Vidalı kapağı sıkıca kapatın ve homojen bir süspansiyon elde etmek için 
iyice karıştırın. 
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Sıvı veya yarı sıvı gaita 
Gaita sıvı veya yarı sıvıysa, RIDA®QUICK Rotavirus veya RIDA®QUICK 
Rotavirus/Adenovirus Combi ile birlikte verilen tek kullanımlık pipeti kullanarak 
örnekten 100 µL toplayın (ikinci çıkıntının hemen üstü) ve bunu örnek seyreltme 
tamponuna  Tube  ekleyin. Vidalı kapağı sıkıca kapatın ve homojen bir süspansiyon 
elde etmek için iyice karıştırın. 

8.2 Örnek test etme 

Homojen örnek süspansiyonu, artık RIDA®QUICK Rotavirus veya RIDA®QUICK 
Rotavirus/Adenovirus Combi hızlı testlerinin kullanım talimatlarına göre kullanılabilir. 
Vidalı kapağın ucunu kırıp kopartın. Örnek seyreltme tamponunu  Tube  örnek 
uygulama alanının üzerinde dik tutun ve test kasetinin açıklığının içerisine 4 damla 
uygulayın. Test sonucunu okumak için 5 dakika bekleyin. Değerlendirme için, lütfen 
RIDA®QUICK Rotavirus veya RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi hızlı testinin 
kullanım talimatlarına başvurun. 
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8.3 Kısa protokol 
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1. Örnek seyreltme tamponunun  Tube  vidalı kapağını açın.  
2. Örneğin, örnek tamponunda seyreltme: 
a. Katı gaita örneği: 50 - 100 mg gaita örneği toplamak için aplikatör çubuğunu 

kullanın. 
b. Sıvı gaita örneği: 100 µL sıvı gaita örneği toplamak için, RIDA®QUICK 

Rotavirus veya RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi hızlı testinin tek 
kullanımlık pipetini kullanın. 

3. Vidalı kapağı sıkıca kapatın ve homojen bir süspansiyon elde edene kadar 
iyice karıştırın. 

4. Vidalı kapağın ucunu kırıp kopartın. 
5. RIDA®QUICK Rotavirus veya RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus kasetinin 

örnek uygulama alanına 4 damla dağıtın. 
6. 5 dakika bekleyin ve ardından sonucu okuyun. 

9. Yöntemin sınırlamaları 

1. RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent, yalnızca RIDAQUICK 
Rotavirus veya RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi hızlı testle birlikte 
kullanılmaya yöneliktir. 

2. Bu ürün, iyi laboratuvar uygulamalarına (GLP) ilişkin yönetmeliğe uygun olarak 
kullanılmalıdır. RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent ürününü 

kullanırken, kullanıcılar RIDAQUICK Rotavirus veya RIDA®QUICK 
Rotavirus/Adenovirus Combi hızlı testler için üreticilerin talimatlarına kesinlikle 
uymalıdır.  



8  2022-01-07 RIDAQUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent 

10. Sürüm geçmişi 

Sürüm numarası Bölüm ve adlandırma 

2011-08-11 Önceki sürüm 

2022-01-07 Genel revizyon ve bölüm yapısının tanıtımı 

11. Simgelerin açıklamaları 

Genel simgeler 

 İn vitro tanı amaçlı kullanım içindir 

 Kullanım kılavuzuna uyun 

 Parti numarası 

 Son kullanma tarihi 

 Saklama sıcaklığı 

 Madde numarası 

 Test sayısı 

 Üretim tarihi 

 Üretici firma 

 Ürün, kişisel kullanıma yönelik değildir 

 Ürün, bakım noktasında teste yönelik değildir 

 Yeniden kullanmayın 

 
 

Teste özel simgeler 
 

 Tube   Örnek seyreltme tamponu 

 


