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1. Účel použití 

K diagnostickému použití in vitro. Pufr RIDASCREEN®  TDM Wash buffer 20x   

(3096P00-VK) je určen jako promývací pufr pro použití s testem RIDASCREEN® IFX 

Monitoring (G09041), RIDASCREEN® Anti-IFX Antibodies (G09042), RIDASCREEN® 

ADM Monitoring (G09043), RIDASCREEN® Anti-ADM Antibodies (G09044), 

RIDASCREEN® VDZ Monitoring (G09045), RIDASCREEN® GLM Monitoring 

(G09047) a RIDASCREEN® UST Monitoring (G09049).  

Produkt je určen pro profesionální použití. 

2. Souhrn a vysvětlení testu 

Pufr RIDASCREEN®  TDM Wash buffer 20x  je nabízen jako příslušenství pro testy 

RIDASCREEN® (viz Část 1. Účel použití). 

3. Princip testu 

Pufr RIDASCREEN®  TDM Wash buffer 20x  je 20násobně koncentrovaný a musí být 

používán v souladu s návodem k použití testů RIDASCREEN® (viz Část 1. Účel 

použití). 

Pufr RIDASCREEN®  TDM Wash buffer 20x  se používá k promývání mikrotitračních 

destiček RIDASCREEN®. 

4. Dodávaná činidla 

Tabulka 1: Činidla dodávaná pro pufr RIDASCREEN®  TDM Wash buffer 20x  

Součásti soupravy Množství Popis 

 TDM Wash buffer 20x  

Průhledné víčko 
1 × 50 mL 

Promývací pufr, detergent v roztoku 

fosfátového pufru a antimikrobiální 

látky (20násobně koncentrované) 

5. Pokyny k uskladnění 

Dodržujte pokyny k manipulaci uvedené v tabulce 2 a uskladněte produkt 

bezprostředně po použití v souladu s uvedenými informacemi. Po uplynutí data 

použitelnosti nebo doporučené doby uskladnění otevřeného produktu přestává platit 

záruka kvality. 
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Pufr RIDASCREEN®  TDM Wash buffer 20x  se dodává jako 20násobný koncentrát 

a před použitím se musí naředit destilovanou nebo deionizovanou vodou v poměru 

1:20 (přidejte 50 mL koncentrátu do odměrného válce o objemu 1 000 mL a doplňte 

destilovanou vodou na 1 000 mL).  

Tabulka 2: Podmínky uskladnění a související informace 

 
Uskladňovací 

teplota 

Maximální doba 

uskladnění 

Další poznámky 

týkající se uskladnění 

neotevřené 2 - 8 °C 

Lze používat do 

vytištěného data 

použitelnosti 

– 

naředěný 

promývací 

pufr 

2 - 8 °C ≤ 4 týdny – 

6. Potřebná činidla, která nejsou součástí dodávky 

6.1 Činidla 

Činidla 

Test RIDASCREEN (viz Část 1. Účel použití) 

6.2 Laboratorní vybavení 

K provedení testu RIDASCREEN® je zapotřebí laboratorního vybavení (viz Část 1. 

Účel použití). 

7. Varování a bezpečnostní opatření pro uživatele 

Tento produkt smí používat výhradně kvalifikovaný laboratorní personál. 

Dodržujte pokyny pro práci ve zdravotnických laboratořích (správná laboratorní 

praxe). Při provádění testů RIDASCREEN® přísně dodržujte provozní příručku. 

Nepipetujte vzorky ani činidla ústy. Zabraňte kontaktu s poškozenou pokožkou 

a sliznicemi. Při manipulaci s činidly a vzorky používejte osobní ochranné prostředky 

(vhodné rukavice, laboratorní plášť, ochranné brýle) a po skončení práce si umyjte 

ruce. V místech, kde se manipuluje se vzorky, nekuřte, nejezte ani nepijte. 

Nebezpečné materiály jsou označeny v souladu s předpisy pro značení.  

Další podrobné informace o bezpečnostních listech (Safety Data Sheet, SDS) 

můžete nalézt pod číslem položky na stránkách  

https://clinical.r-biopharm.com/search/. 

Uživatelé jsou zodpovědní za správnou likvidaci pufru RIDASCREEN®  

 TDM Wash buffer 20x  po jeho použití. Při likvidaci dodržujte národní předpisy. 

https://clinical.r-biopharm.com/search/
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Pro uživatele v Evropské unii: Všechny závažné nežádoucí příhody spojené 

s tímto produktem oznamte společnosti R-Biopharm AG a příslušným 

vnitrostátním orgánům. 

8. Průběh testu 

Před použitím zahřejte pufr RIDASCREEN®  TDM Wash buffer 20x  na pokojovou 

teplotu (20 - 25 °C). Pufr RIDASCREEN®  TDM Wash buffer 20x  musí být používán 

v souladu s návodem k použití testů RIDASCREEN® (viz Část 1. Účel použití). 

9. Omezení metody 

1. Pufr RIDASCREEN®  TDM Wash buffer 20x  je určen k použití pouze 

s uvedenými testy RIDASCREEN® TDM (viz Část 1. Účel použití). 

2. Tento produkt musí být používán v souladu s nařízením o správné laboratorní 

praxi. Při použití pufru RIDASCREEN®  TDM Wash buffer 20x  musí obsluha 

přesně dodržovat pokyny výrobce testu RIDASCREEN®. 

10. Historie verze 

Číslo verze Část a určení 

2021-12-09 Verze vydání 
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11. Vysvětlení symbolů 

Obecné symboly 

 K diagnostickému použití in vitro 

 Dodržujte pokyny uváděné v provozní příručce. 

 Číslo šarže 

 Datum spotřeby 

 Uskladňovací teplota 

 Číslo položky 

 Počet testů 

 Datum výroby 

 Výrobce 

 

 

Symboly specifické pro test 

 

 TDM Wash buffer 20x  Promývací pufr (20násobně koncentrovaný) 

 


