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Διαθεσιμότητα προϊόντος 

Κατηγορία Αριθμ  ός  45004 

Μέγεθος   10 Κύκλοι  

   (360 θάλαμοι) 

 

Προβλεπόμενη χρήση  

Για διαγνωστικ  in  itro ή χρήση.  

 

Περιγραφή 

  Path Cha ber Cleaning kit είναι σχεδιασμένο για να απομακρύνει τα 

ελάχιστα κατάλοιπα DAB απ  ό του  ς θαλάμου    ς Path 36. Το προϊόν αυτ  ό

συνιστάται για συνηθισμένο καθαρισμ  ό των θαλάμων τη  ς συσκευ  ής

  Path 36. 

 

Περίληψη και επεξήγηση 

Η ανοσοϊστοχηµεία είναι μια τεχνικ  ή που χρησιμοποιείται ευρέω  ς για την 

αναγνώριση των αντιγόνων που υπάρχουν στον ιστ   ό ή στα κύτταρα. 

Ο χειριστ  ής είναι υπεύθυνο  ς για να εντοπίσει τι  ς καλύτερε  ς συνθήκε  ς

εργασία  ς και τα καλύτερα αντιδραστήρια για να πραγματοποιήσει την 

εκτέλεση τη  ς χρώση .ς  

 

 

Αντιδραστήρια που παρέχονται 

Συστατικό Ποσότητα αν  ά κιτ 

Clean 1 1(ένα) 

Clean 2 1(ένα) 

Clean 3 4 (τέσσερα) 

Άδειο φιαλίδιο για 

γέμισμα με DiH2O 

1(ένα) 
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Αραίωση και ανάμιξη 

Γεμίστε το άδειο φιαλίδιο με DiH2O κάθε φορ  ά πριν απ  ό τη χρήση. Τα 

διαλύματα PathCo  στο κιτ είναι έτοιμα για χρήση. Δεν απαιτείται 

περαιτέρω αραίωση. 

 

Αποθήκευση και σταθερότητα 

Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου. Όταν αποθηκεύονται κατάλληλα, 

τα αντιδραστήρια παραμένουν σταθερ  ά μέχρι την ημερομηνία που 

αναγράφεται στην ετικέτα. 
 

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 

Τα διαλύματα τη    ς Path είναι επιβλαβ  ή και προκαλούν ερεθισμο  ύς στα 

μάτια, στο αναπνευστικ  ό σύστημα και στο δέρμα. Σε περίπτωση 

κατάποση , ς μπορούν να προκαλέσουν βλάβε  ς στου  ς πνεύμονε  ς και στο 

στομάχι. Κατ  ά τον χειρισμ  ό αντιδραστηρίων, να φοράτε γάντια μια  ς

χρήσης. Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλεία  (  D ) ς είναι διαθέσιμα απ  ό τον 

τοπικ  ό αντιπρόσωπο κατόπιν αιτήματο . ς Δεν υπάρχουν ρητ   ές ή έμμεσε  ς

εγγυήσει  ς πέραν του δελτίου δεδομένων. Η   Path δεν φέρει ευθύνη για 

σωματικ  ή βλάβη, περιουσιακ  ή ζημία  ή οικονομικ  ή απώλεια που 

προκλήθηκε απ  ό το προϊόν αυτ .ό  
 

Οδηγίε  ς χρήσης 

Υποδείξει  ς καθαρισμο  ύ θαλάμου 

 

1. Αμέσω  ς μετ  ά την αφαίρεση των αντικειμενοφόρων πλακών μετ  ά

τη χρώση, χρησιμοποιήστε μπατονέτα εμποτισμένη με οινόπνευμα 

για να σκουπίσετε την επιφάνεια του θαλάμου.  

 a. Σκουπίστε τον θάλαμο κάθε φορ  ά που αφαιρείτε τι  ς

αντικειμενοφόρου  ς  πλάκε  ς μετ  ά τη χρώση απ  ό τη συσκευ    Path 36.ή  

 

2. Εκτελέστε το πρωτόκολλο «Καθαρισμ  ός θαλάμου»  

 a.  Χρησιμοποιήστε το κιτ καθαρισμο  ύ θαλάμου τη  PathCo  ς

(καθαρισμ  1, ός       καθαρισμ  2, ός καθαρισμ  3, ός απιονισμένο νερ  ό

και ανατρέξτε στα φύλλα         δεδομένων για τη διαδικασία 

καθαρισμο )ύ  
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b. Συνιστάται να εκτελείτε το πρωτόκολλο «Καθαρισμ  ός

θαλάμου» κάθε 3 χρώσει  ς για να απομακρύνετε τα ελάχιστα 

κατάλοιπα DAB κ.λπ. 

c. Το πρωτόκολλο χρειάζεται περίπου 2,5 ώρε  ς για να καθαρίσει 

36 αντικειμενοφόρου  ς πλάκε .ς  

 

3. Για βαθ  ύ καθαρισμ  ό χρησιμοποιήστε χλωρίνη  

a. Αφαιρέστε του  ς θαλάμου  ς απ  ό τι  ς μονάδες 

b. Τοποθετήστε του  ς θαλάμου  ς σε χλωρίνη (κανονικ  ά

συσκευασμένη χλωρίνη «για λαμπερ  ό λευκ /ό αφαίρεση των 

καταλοίπων τη  ς χρώση », ς που είναι διαθέσιμη στο 

παντοπωλείο στο τμήμα με τα καθαριστικ ) ά για περίπου 15-20 

λεπτά. Μην παρατείνετε το πλύσιμο με χλωρίνη για 

περισσότερο από μία ώρα. 

c. Ανακινείστε και/  ή σκουπίστε τη χρώση και τα κατάλοιπα στη 

χλωρίνη μέχρι να καθαρίσει η επιφάνεια του θαλάμου 

d. Τοποθετήστε του  ς θαλάμου  ς σε μεγάλη ποσότητα νερο  ύ και 

ξεπλύνετε εντελώς τη χλωρίνη, και στην συνέχεια στεγνώστε 

του  ς θαλάμους 

e. Χρησιμοποιήστε μπατονέτα εμποτισμένη με οινόπνευμα για να 

σκουπίσετε την επιφάνεια του θαλάμου 

f. Συνιστάται βαθ  ύς καθαρισμ  ός κάθε 5 εκτελέσει   ς ή όταν η 

επιφάνεια του θαλάμου είναι λερωμένη. 

4. ή συντομότερα εφόσον η επιφάνεια του θαλάμουείναι βρώμικη, 

συνίσταται ο καθαρισμό τουθαλάμου για την αποφυγή μη 

αναμενόμενης χρώσης ή/και ασθενούς χρώσης. 

 

 

Διαδικασία χρήση  ς του κιτ καθαρισμο  ύ θαλάμου 

 

Γεμίστε το άδειο φιαλίδιο με DiH2O κάθε φορ  ά πριν απ  ό τη χρήση. 

Τοποθετήστε τυχαία τα φιαλίδια με ετικέτα ραδιοσυχνικ  ής αναγνώριση  ς
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που περιέχουν το διάλυμα στη βάση αντιδραστηρίων τη  ς συσκευ    ής Path 

36. 

Ενεργοποιήστε τη μονάδα, συνδεθείτε, πατήστε Φόρτωση 

αντικειμενοφόρων πλακών, τοποθετήστε κεν  ές αντικειμενοφόρου  ς

πλάκε  ς στι  ς μονάδε , ς πατήστε Αφαίρεση αντικειμενοφόρων πλακών, 

επισημάνετε τι  36 ς θέσει  ς των αντικειμενοφόρων πλακών, πατήστε 

Ορισμ  ός πρωτοκόλλων, επιλέξτε «Καθαρισμ  ός θαλάμου», έπειτα Σάρωση 

αντιδραστηρίων και αφήστε τον αναγνώστη ραδιοσυχνικ  ής αναγνώριση  ς

να αναγνωρίσει και να καταχωρήσει τα προϊόντα, ελέγξτε το δοχείο 

ρυθμιστικο  ύ διαλύματο  ς έκπλυση  ς και το δοχείο αποβλήτων, πατήστε 

Εκκίνηση διαδικασία  ς χρώσης. Η διαδικασία χρώση  ς είναι πλήρω  ς

αυτοματοποιημένη. 

 

 

 

 

 

 

 


