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0,3% erytrocytárna suspenia na použitie s MASPAT kit 
 
Všeobecné informácie 
Erytrocyty sú suspendované v špeciálnom konzervačnom médiu. Diagnostikum vyhovuje požiadavkam príslušných štandardov a 
odporúčaní. Jeho parametre sú uvedené v prepúšťacích dokumentoch, ktoré sú s produktom poskytnuté na vyžiadanie. 
Princípom testu je technika pevnej fázy (reakcia antigén/protilátka). MASPAT Indicator Red Cells sú určené na použitie v Sanguin 
MASPAT kit (Monoclonal Antibody Solid-phase Platelet Antibody Test). S týmto kitom sa detekujú antitrombocytárne protilátky. 
MASPAT Indicator Red Cells sa pridávajú v poslednom kroku testu a zviditeľňujú prítomnosť protilátok. Viď príbalový leták na použitie 

Sanguin MASPAT kit  K1360. 
MASPAT Indicator Red Cells sú krvinky krvnej skupiny O senzibilizované IgG protilátkami špeciálnym postupom vyvinutým firmou 
Sanguin. Reagenciá je možné použiť priamo po náležitom premiešaní. 
 
Upozornenie 
Diagnostikum je určené výhradne in vitro. Erytrocyty sa uchovávajú pri 2–8°C, nesmú zmrznúť. Tečúce alebo inak poškodené fľaštičky 
sa nesmú použiť. Reagenčné erytrocyty (neotvorené alebo otvorené) sa nesmú použiť po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na 
etikete. Ako konzervačný prípravok sa používa 0,025% chloramfenikol, 0,01% neomycin sulfát a 0,005% gentamycin. Aj keď boly 
všetky produkty krvi testované na prítomnosť infekčnej choroby s negatívnym výsledkom, v diagnostikách nie je celkom možné vylúčiť 
prítomnosť infekčného agensu. Venujte pozornosť pri práci s každým obalom a jeho obsahom. V prípade kontaminácie alebo výraznej 
hemolýzy diagnostikum vyraďte. Aby sa rozpoznalo poškodenie diagnostika, odporúča sa ho testovať ako súčasť laboratórneho programu 
kontroly kvality s použitím príslušných kontrol. Odstránenie odpadu po testovaní sa prevádza v súlade s postupmi v danom laboratóriu. 
Podobne, ako je to s inými diagnostikami z erytrocytov, je možný pokles ich reaktivity počas expiračnej doby. Rýchlosť, akou dochádza 
ku strate reaktivity antigénov (t.j. aglutinability), je čiastočne závislá na individuálnych vlastnostiach darcu a nedá sa kontrolovať, alebo 
predvídať výrobcom. 
 
Postup testu 

Viď príbalový leták pre Sanguin MASPAT kit  K1360. 
 
Vyhodnotenie 
Pozitívna reakcia je indikovaná adherenciou MASPAT Indicator Red Cells k trombocytárnemu monolayeru. Slabo pozitívna reakcia je 
indikovaná adherenciou MASPAT Indicator Red Cells k časti trombocytárneho monolayeru. Oblasť adherencie je väčšia ako pri negatívnej 
kontrole. Negatívna reakcia je indikovaná malými ohraničenými krúžkami alebo terčíkmi MASPAT Indicator Red Cells v prostriedku dna 
jamky. 
(Slabo) pozitívna reakcia indikuje prítomnosť trombocytárnych protilátok proti doštičkám darcu v sére pacienta. 
Negatívna reakcia indikuje neprítomnosť trombocytárnych protilátok v sére pacienta. 
 
Obmedzenie 

Viď príbalový leták na použitie sanguin MASPAT kit  K1360. 
 
Referencie 

Viď príbalový leták na použitie Sanguin MASPAT kit  K1360. 
 
Sanquin zaručuje, že funkčné charakteristiky jej výrobkov zodpovedajú popisu v pôvodnom návode na použitie od výrobcu. Je 
nevyhnutné presne dodržiavať postupy, rozvrhnutie testov a odporúčania ohľadom činidiel a vybavenia. Nadácia Sanquin sa zrieka 
akejkoľvek zodpovednosti v prípade akýchkoľvek odchýlok od týchto postupov, rozvrhnutí a odporúčaní. 
  


