
 

 
FOLHA DE INFORMAÇÃO SOBRE PRODUTO 
 
Nome do Produto:  Dynal AllSet+TM General Contamination Control 
Número do Produto:  990.05 
Volume:  24 testes 
Número de Lote do Kit:  EK0201 
Número de Lote do Precursor: 605-x 
Data do Termo da Validade: 2008-08 
Armazenagem:  2-8oC 
Fabricado por:   Dynal Biotech Ltd., U.K. 
 
O tubo de Dynal AllSet+TM General Contamination Control contém pares de precursores que irão 
testar contaminação com fragmentos ampliados de PCR derivados de produtos Dynal SSP por via 
do fragmento de DNA de controlo interno, presente em todos os produtos Dynal SSP PCR. 
 
Cada kit de Dynal AllSet+TM General Contamination Control contém 3 tiras de PCR em que cada 
poço do tabuleiro de PCR contém uma solução pré-porporcionada de precursor SSP. Em cada 
teste deve cortar-se e utilizar-se um tubo.  
 
Protocolos sugeridos para teste de contaminação:  

1) Passar a limpo o teste  
 Passar um pequeno pedaço de papel de filtro molhado sobre a área de teste 
 Proceder à incubação do papel de filtro em 100 µl de água estéril, por 2 horas, a 55º C 
 Centrifugar a 7000 rpm, por 30 segundos 
 Acrescentar 2 µl de água do teste de passagem a limpo à reacção da mistura de PCR 

para este kit 
 Ampliar de acordo com o protocolo Dynal Biotech SSP padrão.  
 
2) Abrir o tubo de teste 
 Acrescentar 100 µl de água estéril a um microtubo de laboratório  
 Deixar o tubo permanecer aberto (sem tampa) na área de trabalho, por 2 horas 
 Acrescentar 2 µl da água do tubo aberto à reacção da mistura de PCR para este kit 
 Ampliar de acordo com o protocolo Dynal Biotech SSP padrão. 

 

No caso de haver contaminação, estes precursores de controlo de contaminação darão lugar a um 
par de fragmentos de base 280, 429 ou 840, se a contaminação proceder de um kit Dynal SSP. 
 

Note, por favor, que a presença de qualquer fragmento procedente do controlo de 
contaminação indica contaminação. 
 
 
 
 
 
 
 
                  

                 
                                         

                            



 
 
Os precursores Dynal AllSet+TM General Contamination Control detectam a contaminação com 
reacções Dynal SSP PCR diluídas 1 a 108 vezes. Se uma mistura PCR ampliada de um conjunto 
Dynal SSP se diluir  1 a 108 vezes e, então, 2µl da mistura de reacção PCR diluída (actuando como 
padrão do DNA) se misturarem com 8µl de Mastermix/DynaMixTM e 0,1µl de polimerase de Taq, 
que se acrescenta então ao controlo de contaminação geral pré-proporcionado, seco, isto dará 
lugar a um fragmento de PCR, quando fluído ao abrigo das mesmas condições de PCR, ao 
estabilizar-se o Dynal SSP.  
 
Um breviário do protocolo de SSP está disponível nas IFU [Instruções para Uso] providas com os 
kits de Dynal SSP AllSet+TM. 
 
Note, por favor, que contaminação de DNA cromossomático será também detectada.   
 
Este produto pode não detectar contaminação procedente de outros kits de tipificação 
tecidual baseados em PCR. 
 
Os precursores de Controlo de Contaminação Geral amplificam um segmento da hormona de 
crescimento humano e o gene DRA de HLA.  
 

precursor, 5’ GCCTTCCCAACCATTCCCTTA 
  GAGGTAACTGTGCTCACGAACAGC 
 

precursor, 3’ TCACGGATTTCTGTTGTGTTTC 
  GAGAAAGGCCTGGAGGATTC 
  GGTCCATACCCCAGTGCTTGAGAAG 
 
 
             


