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Wyłącznie do użytku 
profesjonalnego 

 
0,3% zawiesina komórkowa do stosowania w zestawie MASPAT kit 
 
Informacje ogólne  
Wzorcowe krwinki czerwone są zawieszone w specjalnym podłożu konserwującym. Odczynnik ten spełnia wymagania odpowiednich 
norm i wytycznych. Charakterystyki działania są opisane w dokumentach dopuszczenia do obrotu, które na prośbę klienta mogą być 
dostarczone wraz z produktem. Zasada testu opiera się na technice stałej fazy (reakcje antygen/przeciwciało). Zawiesina MASPAT 
Indicator Red Cells przeznaczona jest do stosowania w wytwarzanym przez firmę Sanquin zestawie MASPAT kit (Monoclonal Antibody 
Solid-phase Platelet Antibody Test), tj. zestawie stałej fazy z użyciem monoklonalnego przeciwciała do badania przeciwciał 
przeciwpłytkowych. Za pomocą tego zestawu można wykrywać przeciwciała przeciwko płytkom krwi. Zawiesinę MASPAT Indicator Red 
Cells dodaje się w ostatnim etapie testu; ma to na celu uwidocznienie obecności przeciwciał. Należy także zapoznać się z instrukcją 
użytkowania zestawu MASPAT kit  K1360 produkcji firmy Sanquin. 
Zawiesina MASPAT Indicator Red Cells zawiera krwinki czerwone grupy O, uczulone przeciwciałami IgG zgodnie z optymalną procedurą, 
opracowaną przez firmę Sanquin. Wzorcowe krwinki czerwone można po dokładnym zmieszaniu dodawać bezpośrednio do dołków 
testowych. 
 
Środki ostrożności 
Stosować jedynie w diagnostyce in vitro. Wzorcowe krwinki czerwone należy przechowywać w temperaturze  
2–8°C; nie zamrażać. Nie wolno używać fiolek uszkodzonych ani przeciekających. Nie wolno używać wzorcowych krwinek czerwonych 
(ani nieotwartych, ani otwartych) po upływie terminu ważności, który jest wydrukowany na etykiecie fiolki. Środkami konserwującymi 
są: 0,025% chloramfenikol, 0,01% siarczan neomycyny i 0,005% gentamycyna. Chociaż wszystkie produkty krwiopochodne są badane 
w kierunku chorób zakaźnych, a wyniki tych badań są ujemne, nie można jednak zakładać, że odczynniki nie zawierają czynników 
zakaźnych. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu i usuwania jego pozostałości oraz opakowań po 
produkcie. W przypadku występowania ewidentnych oznak skażenia lub nadmiernej hemolizy odczynnik należy wyrzucić. W celu 
sprawdzenia jakości zaleca się przetestowanie wzorcowych krwinek czerwonych w ramach laboratoryjnego programu kontroli jakości, z 
zastosowaniem odpowiednich metod kontrolnych. Po zakończeniu testu wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu należy 
usunąć w sposób zgodny z przepisami laboratorium, w którym test przeprowadzano. 
 
Procedura testu 
Informacje na ten temat znajdują się w instrukcji użytkowania zestawu MASPAT kit  K1360 firmy Sanquin. 
 
Interpretacja 
Na dodatni wynik reakcji wskazuje przywieranie krwinek z zawiesiny MASPAT Indicator Red Cells do warstwy płytek krwi. Na słabo 
dodatni wynik reakcji wskazuje przywieranie krwinek z zawiesiny MASPAT Indicator Red Cells do części warstwy płytek krwi. Obszar 
przywierania jest większy niż w przypadku kontroli ujemnej. Na ujemny wynik reakcji wskazuje mały, ograniczony pierścień lub skupisko 
krwinek z zawiesiny MASPAT Indicator Red Cells na dnie dołka. 
Reakcja (słabo) dodatnia wskazuje na obecność w surowicy pacjenta przeciwciał przeciwpłytkowych skierowanych przeciwko płytkom 
krwi dawcy. 
Reakcja ujemna wskazuje na brak przeciwciał przeciwpłytkowych w surowicy pacjenta. 
 
Ograniczenia 
Informacje na ten temat znajdują się w instrukcji użytkowania zestawu MASPAT  K1360 firmy Sanquin. 
 
Literatura 
Informacje na ten temat znajdują się w instrukcji użytkowania zestawu MASPAT  K1360 firmy Sanquin. 
 
Gwarantujemy działanie produktów Sanquin w sposób opisany w oryginalnej instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta. Istotne 
znaczenie ma ścisłe przestrzeganie procedur, układów testowych i używanie zalecanych odczynników oraz sprzętu. Fundacja Sanquin nie 
przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek odchylenia od powyższych wymagań. 
  


