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0,3% cellsuspension för användning med MASPAT kit 
 
Allmän information 
Reagerande erytrocyter suspenderas i ett särskilt konserveringsmedium. Reagensen uppfyller kraven för gällande standarder och riktlinjer. 
Produktens egenskaper finns specificerade i de analyscertifikat som medföljer produkten på begäran. Testprincipen bygger på en solid 
fasteknik (antigen/antikroppsreaktioner). MASPAT Indicator Red Cells är avsedd för användning med Sanquin MASPAT kit (Monoclonal 
Antibody Solid-phase Platelet Antibody Test). Med den här satsen kan trombocytantikroppar detekteras. MASPAT Indicator Red Cells 
tillsätts i det sista steget i testet  
och avser göra närvaron av antikroppar synlig. Se även instruktioner för användning av Sanquin MASPAT kit  K1360. 
MASPAT Indicator Red Cells är grupp O erytrocyter som sensibiliseras med IgG-antikroppar enligt en optimal procedur som Sanquin har 
utvecklat. Reagerande erytrocyter kan tillsättas direkt i testbrunnar efter att innehållet grundligt blandats. 
 
Säkerhetsföreskrifter 
Reagenserna skall endast användas för in-vitro-diagnostik. Reagerande erytrocyter bör förvaras i 2–8°C. Får ej frysas. Läckande eller 
skadade reagensflaskor får ej användas. Reagerande erytrocyter (oöppnade eller öppnade) skall inte användas efter utgångsdatum som är 
tryckt på flaskans etikett. Kloramfenikol 0,025%, neomycinsulfat 0,01% och gentamicin 0,005% används som konserveringsmedel. 
Även om blodprodukter har testats på smittfarliga sjukdomar och funnits vara negativa, kan det inte uteslutas att de innehåller några 
smittfarliga ämnen. Lakttag försiktighet vid användning och hantering av behållare och deras innehåll. Om kontaminering eller omåttlig 
hemolysis är uppenbar, kasta bort. För att upptäcka tecken på nedbrytning rekommenderas att reagerande erytrocyter testas som en del 
av laboratoriets interna kontrollprogram, genom användning av lämpliga kontroller. Bortförskaffande av avfall, efter testets slutförande, 
ska ske i enlighet med laboratoriets egna föreskrifter. Liksom med alla reagerande erytrocyter kan cellernas reaktivitet komma att minska 
under förvaringstiden. Hastigheten som antigenreaktivitet (t.ex. agglutinationsförmåga) går förlorad beror delvis på individuella 
donatoregenskaper som tillverkaren varken kan kontrollera eller förutsäga.   
 
Testutförande 
Se instruktioner för användning av Sanquin MASPAT kit  K1360. 
 
Tolkning 
En positiv reaktion indikeras av att MASPAT Indicator Red Cells fastnar på trombocytens monoskikt. En svag positiv reaktion indikeras 
av att MASPAT Indicator Red Cells fastnar på en del av trombocytens monoskikt. Vidhäftningsområdet är större än den negativa 
kontrollen. En negativ reaktion indikeras av en liten avgränsad ring eller cellknapp av MASPAT Indicator Red Cells i brunnens botten. 
En (svag) positiv reaktion indikerar närvaron av trombocytantikroppar i patientens serum mot trombocyter från donatorn. 
En negativ reaktion indikerar frånvaron av trombocytantikroppar i patientens serum. 
 
Begränsningar 
Se instruktioner för användning av Sanquin MASPAT kit  K1360. 
 
Referenser 
Se instruktioner för användning av Sanquin MASPAT kit  K1360. 
 
Sanquin produkter ger garanterat de prestanda som beskrivs i originaltillverkarens bruksanvisning. Det är mycket viktigt att strängt följa 
beskrivna procedurer, testuppställningar och rekommenderade reagensmedel och apparatur. Sanquin frånsäger sig allt ansvar till följd av 
att detta försummas. 
 
  


