
ProSpecT            PT 

Microplate Wash Buffer

 R2450001..............1 litro
             R247060..................120ml

1 UTILIZAÇÃO PREVISTA

O ProSpecTTM Microplate Wash Buffer é utilizado no 
procedimento de lavagem dos ensaios em microplacas ProSpecT.

2 RESUMO

Os ensaios em microplacas ProSpecT detectam antigénios 
específicos associados a patógenos gastrointestinais que podem 
ser detectados em extractos aquosos de amostras fecais. 

3 PRINCÍPIO DO TESTE

Os ensaios em microplacas ProSpecT são imunoensaios de fase 
sólida para a detecção de antigénios específicos de patógenos. 
Tal como com todos os imunoensaios, é essencial efectuar uma 
lavagem cuidadosa e completa para garantir o desempenho 
óptimo do ensaio. O ProSpecT Microplate Assay Wash Buffer é 
um acessório dos kits de ensaio em microplacas. Pode utilizar 
este litro de concentrado quando for necessário mais tampão 
para garantir uma técnica de lavagem adequada ou quando 
forem necessários grandes volumes de tampão de lavagem para 
preparar os aparelhos de lavagem.

4 DEFINIÇÕES DOS SÍMBOLOS

  Número do catálogo

  Dispositivo médico para diagnóstico in vitro

  Contém a quantidade suficiente para <n>                                                                                                                                              
                                testes

  Consulte as Instruções de utilização (IFU)

  Limite de temperatura (Temperatura de  
  armazenamento)

  Código do lote (Número do lote)

  Prazo de validade (Data de expiração)

  Fabricante

5 CONTEúDO DO kIT, PREPARAÇÃO PARA 
UTILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Consulte também Precauções, secção 6.

O prazo de validade para o concentrado (x10) é indicado no 
rótulo do frasco.

Conserve entre 2 e 8°C.

Antes da sua utilização, restaure o tampão à temperatura 
ambiente (20 - 25°C) e agite suavemente. Coloque todos os 
reagentes não utilizados no frigorífico após a utilização.

 Instruções de utilização

 Tampão de lavagem
 Um frasco com 1 litro de uma 

solução tamponada concentrada 
(x10) com agentes antimicrobianos.

 Dilua o concentrado do tampão de 
lavagem (10x) para (x1) através da 
adição de 1 parte de concentrado 
a 9 partes de água destilada 
ou desionizada. O tampão de 
lavagem diluído é estável durante 
1 mês quando guardado a uma 
temperatura de 2 a 8°C.

6 PRECAUÇÕES

Os reagentes servem apenas para diagnóstico in vitro.

Apenas para utilização profissional.

Consulte a Ficha de Dados de Segurança do Material (FDSM) 
e a rotulagem do produto para obter informações sobre 
componentes potencialmente perigosos.

 INFORMAçõeS A NíveL DA SAúDe e SegURANçA

6.1 O tampão de lavagem contém um potencial agente 
sensibilizador cutâneo (< 1% v/v). evite o contacto com 
a pele. Use luvas descartáveis de vinil ou nitrilo.

6.2 Coloque o tampão de lavagem usado nos recipientes 
contra ameaças biológicas adequados. 

 PReCAUçõeS ANALíTICAS

6.3 Leia e cumpra cuidadosamente todas as instruções 
descritas nestas Instruções de utilização.

6.4 Não utilize os reagentes para além da data de validade. A 
utilização dos reagentes para além do prazo de validade 
pode afectar a precisão dos resultados.

6.5 A contaminação microbiana dos reagentes pode reduzir a 
precisão do ensaio. evite a contaminação microbiana dos 
reagentes através da utilização de pipetas descartáveis 
estéreis quando remover alíquotas dos frascos de 
reagentes.

7 PROCEDIMENTO

7.1 Dilua o tampão de lavagem conforme descrito acima em 
Preparação para utilização e armazenamento, secção 
5.

7.2 Realize as etapas de lavagem conforme descritas 
nas Instruções de utilização dos kits de ensaio em 
microplacas.

8 RESULTADOS

Quando executar os procedimentos de lavagem correctamente, 
os resultados dos testes devem ser conforme descritos nas 
Instruções de utilização dos kits de ensaio em microplacas.

9 LIMITAÇÕES DE DESEMPENHO

O ProSpecT Microplate Wash Buffer destina-se apenas a ser 
utilizado com os ensaios em microplacas ProSpecT.



10 VALORES ESPERADOS

Os valores esperados são fornecidos nas Instruções de utilização 
de cada kit de ensaio em microplacas ProSpecT.
ProSpecTTM é uma marca registada

 Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke Hants, Rg24 
8PW Reino Unido
Para obter assistência técnica, contacte o distribuidor local.
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