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0,3% erytrocytární suspenze pro použití s MASPAT kit 
 
Všeobecné informace 
Erytrocyty jsou suspendovány ve specielním konzervačním médiu. Diagnostikum splňuje požadavky příslušných standardů a doporučení. 
Jeho parametry jsou uvedeny v propouštěcích dokumentech,které jsou poskytnuty  
s produktem na vyžádání. Principem testu je technika pevné fáze (reakce antigen/protilátka). 
MASPAT Indicator Red Cells jsou určeny pro použití v Sanquin MASPAT (Monoclonal Antibody Solid-phase Platelet Antibody Test). S 
tímto kitem se detekují antitrombocytární protilátky. MASPAT Indicator Red Cells se přidávají v posledním kroku testu a zviditelňují 
přítomnost protilátek. 
Viz příbalový leták pro použití Sanquin MASPAT kit (  K1360). 
MASPAT Indicator Red Cells jsou krvinky krevní skupiny O senzibilizované IgG protilátkami specielním postupem vyvinutým firmou 
Sanquin. Reagencie se může použít přímo po náležitém promíchání. 
 
Upozornění 
Diagnostikum je určeno pouze pro použití in vitro. Erytrocyty se skladují při 2–8°C, nesmí zmrznout. Tekoucí nebo jinak poškozené 
lahvičky se nesmí použít. Reagenční erytrocyty (neotevřené nebo otevřené) se nesmí používat po uplynutí exspirační doby, která je 
uvedena na etiketě lahvičky. Jako konzervační přípravek se používá 0,025% chloramfenicol, 0,01% neomycin sulfát a 0,005% 
gentamicin. Přesto, že všechny krevní produkty byly testovány na infekční onemocnění s negativním výsledkem, nelze u diagnostik zcela 
vyloučit přítomnost infekčního agens. 
Pozornost musí být věnována při užití a nakládání s každým obalem a jeho obsahem. V případě kontaminace nebo výrazné hemolýzy se 
diagnostikum vyřadí. Aby se rozpoznalo poškození diagnostik doporučuje se je testovat jako součást laboratorního programu kontroly 
kvality s použitím příslušných kontrol. Odstranění odpadu po provedeném testování se provádí v souladu s postupy dané laboratoře. 
Podobně jako je tomu u jiných diagnostik připravených  
z erytrocytů, může dojít během exspirační doby ke snížení jejich reaktivity. Rychlost, jakou dochází ke ztrátě reaktivity antigenů 
(tj.aglutinability), je částečně závislá na individuálních vlastnostech dárce a nedá se jak kontrolovat, tak předvídat výrobcem. 
 
Postup testu 
Viz příbalový leták pro Sanquin MASPAT kit (  K1360). 
 
Hodnocení 
Pozitivní reakce je indikována adherenci MASPAT Indicator Red Cells k trombocytárnímu monolayeru. Slabě pozitivní reakce je indikována 
adherencí MASPAT Indicator Red Cells k části trombocytárního monolayeru. Oblast adherence je větší než u negativní kontroly. Negativní 
reakce je indikována malými ohraničenými kroužky nebo terčíky MASPAT Indicator Red Cells uprostřed dna jamky. (Slabě) pozitivní 
reakce indikuje přítomnost trombocytárních protilátek proti destičkám dárce v séru pacienta. Negativní reakce indikuje chybění 
trombocytárních protilátek v séru pacienta. 
 
Omezení 
Viz příbalový leták pro použití Sanquin MASPAT kit (  K1360). 
 
Reference 
Viz příbalový leták pro použití Sanquin MASPAT kit (  K1360). 
 
Sanquin zaručuje, že funkční charakteristiky jejích produktů budou takové, jaké jsou popsány v původních návodech k použití od 
výrobce. Je nezbytné přesně dodržovat postupy, rozvržení testů a doporučení k činidlům a vybavení. Nadace Sanquin se zříká veškeré 
zodpovědnosti v případě jakýchkoli odchylek od těchto postupů, rozvržení a doporučení. 
  


