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1. Paredzētais lietojums 

Lietošanai in vitro diagnostikā. RIDASCREEN®   TDM Wash buffer 20x   

(3096P00-VK) ir paredzēts kā mazgāšanas buferšķīdums lietošanai ar 

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) un RIDASCREEN® UST Monitoring 

(G09049) testu.  

Izstrādājums paredzēts profesionālai lietošanai. 

2. Testa kopsavilkums un skaidrojums 

RIDASCREEN®  TDM Wash buffer 20x  tiek piedāvāts kā piederums RIDASCREEN® 

testiem (skatīt sadaļu “1. Paredzētais lietojums”). 

3. Testa princips 

RIDASCREEN®  TDM Wash buffer 20x  ir divdesmitkārtīgi koncentrēts, un tas jālieto, 

kā aprakstīts RIDASCREEN® testu lietošanas instrukcijā (skatīt sadaļu “1. 

Paredzētais lietojums”). 

RIDASCREEN®  TDM Wash buffer 20x  izmanto RIDASCREEN® mikrotitrēšanas 

plates mazgāšanai. 

4. Nodrošinātie reaģenti 

1. tabula: RIDASCREEN®   TDM Wash buffer 20x  nodrošinātie reaģenti 

Komplekta komponenti Apjoms Apraksts 

 TDM Wash buffer 20x  

Caurspīdīgs vāks 
1 × 50 mL 

Mazgāšanas buferšķīdums, 

mazgāšanas līdzeklis fosfāta 

buferšķīdumā un antimikrobie līdzekļi 

(divdesmitkārtīgi koncentrēts) 

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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RIDASCREEN®  TDM Wash buffer 20x  tiek piegādāts divdesmitkārtīgi koncentrētā 

veidā un pirms lietošanas ir jāatšķaida attiecībā 1:20 ar destilētu vai dejonizētu 

ūdeni (iepildot 50 mL koncentrāta 1000 mL mērcilindrā un pievienojot destilētu 

ūdeni, līdz sasniegta 1000 mL atzīme).  

2. tabula: Uzglabāšanas nosacījumi un informācija 

 
Uzglabāšanas 

temperatūra 

Maksimālais 

glabāšanas laiks 

Papildu piezīmes par 

uzglabāšanu 

neatvērts 2–8 °C 

Var izmantot līdz 

uzdrukātā derīguma 

termiņa beigām 

- 

atšķaidīts 

mazgāšanas 

buferšķīdums 

2–8 °C ≤ 4 nedēļas - 

6. Nepieciešamie, bet komplektā neiekļautie reaģenti 

6.1. Reaģenti 

Reaģenti 

RIDASCREEN tests (skatīt sadaļu “1. Paredzētais lietojums”) 

6.2. Laboratorijas aprīkojums 

Testa veikšanai ir nepieciešams RIDASCREEN® testa lietošanai atbilstošais 

laboratorijas aprīkojums (skatīt sadaļu “1. Paredzētais lietojums”). 

7. Brīdinājumi un piesardzības pasākumi lietotājiem 

Izstrādājumu drīkst lietot tikai kvalificēts laboratorijas personāls. 

Ievērojiet vadlīnijas darbam medicīnas laboratorijās (laba laboratorijas prakse). 

Veicot RIDASCREEN® testus, stingri ievērojiet lietošanas rokasgrāmatu. 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 RIDASCREEN®  TDM Wash buffer 20x  utilizāciju pēc 

lietošanas. Utilizējot, lūdzu, ievērojiet attiecīgās valsts noteikumus. 

https://clinical.r-biopharm.com/search/
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Lietotājiem Eiropas Savienībā: ziņojiet R-Biopharm AG un attiecīgajām valsts 

iestādēm par visām būtiskajām nevēlamajām blakusparādībām, kas saistītas ar 

šo izstrādājumu. 

8. Testa procedūra 

Pirms lietošanas sasildiet RIDASCREEN®  TDM Wash buffer 20x  līdz istabas 

temperatūrai (20–25 °C). RIDASCREEN®  TDM Wash buffer 20x  jālieto, kā 

aprakstīts RIDASCREEN® testu lietošanas instrukcijā (skatīt sadaļu “1. Paredzētais 

lietojums”). 

9. Metodes ierobežojumi 

1. RIDASCREEN®  TDM Wash buffer 20x  ir paredzēts lietošanai tikai ar 

norādītajiem RIDASCREEN® TDM testiem (skatīt sadaļu “1. Paredzētais 

lietojums”). 

2. Šis izstrādājums ir jāizmanto saskaņā ar labas laboratorijas prakses (LLP) 

noteikumiem. Lietojot RIDASCREEN®  TDM Wash buffer 20x , operatoriem 

precīzi jāievēro ražotāja norādījumi par RIDASCREEN® testu lietošanu. 

10. Versiju vēsture 

Versijas numurs Sadaļa un apzīmējums 

2021-12-09 Laidiena versija 

  



RIDASCREEN  TDM Wash buffer 20x  2021-12-09 5 

11. Simbolu skaidrojums 

Vispārīgie simboli 

 Lietošanai in vitro diagnostikā 

 Ievērojiet lietošanas rokasgrāmatu 

 Sērijas numurs 

 Izlietot pirms 

 Uzglabāšanas temperatūra 

 Preces numurs 

 Testu skaits 

 Izgatavošanas datums 

 Ražotājs 

 

 

Testa specifiskie simboli 

 

 TDM Wash buffer 20x  Mazgāšanas buferšķīdums (divdesmitkārtīgi koncentrēts) 

 


