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Προβλεπόμενη χρήση  

Για διαγνωστική in vitro χρήση.  

 

Περιγραφή 

ImPath Tubing Cleaning kit χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των ιζημάτων 

DAB ή αιματοξυλίνης στη σωλήνωση αναρρόφησης αντιδραστηρίων (σωλήνωση Z1) 

και την απομάκρυνση καταλοίπων κεριού στη σωλήνωση αποβλήτων (σωλήνωση 

Ζ2) της συσκευής χρώσης αντικειμενοφόρων πλακών ImPath 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 

Tubing Cleaning 1 1 ένα  

Tubing Cleaning 2 1 ένα  
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Αραίωση και ανάμιξη 

Το διάλυμα για τον καθαρισμ  ό τη  ς σωλήνωση  ς είναι έτοιμο προ  ς 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  
 
Οδηγίες χρήσης 

Συχνότητα καθαρισμο  ύ σωλήνωσης 

Συνιστάται ο καθαρισμ  ός τη  ς σωλήνωση  ς να γίνεται τουλάχιστον κάθε 

τρει  ς με έξι μήνε   ς ή όταν τα κατάλοιπα κεριο   ύ ή σκόνη  DAB ς

συσσωρεύονται στη σωλήνωση. 

 

Διαδικασία χρήσης του κιτ καθαρισμο  ύ σωλήνωσης 

 

1. Φορτώστε τη βάση αντιδραστηρίων στο όργανο. 

2. Αφαιρέστε τα καπάκια και τοποθετήστε το καθαριστικ  ό

σωλήνωση  1 ς στη βάση αντιδραστηρίων στη θέση #1 και 

τοποθετήστε το καθαριστικ  ό σωλήνωση  2 ς στη βάση 

αντιδραστηρίων στη θέση #5. 
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3. Ενώστε το Ρυθμιστικ  ό διάλυμα έκπλυσης στη γραμμ . ή Βεβαιωθείτε 

ότι υπάρχει αρκετ  ό ρυθμιστικ  ό διάλυμα στο δοχείο. 

4. Συνδεθείτε στη βασικ  ή διεπαφ  ή χρήστη. Μεταβείτε στα Βοηθητικ  ά

προγράμματα συστήματο >ς Εργαλεία και πατήστε «Καθαρισμ  ός

σωλήνωση »ς . 
 

 

 
 

 

 

 

5. Οι ανιχνευτ   1 ές και  2 αντλούν και οι δύο μαζ  ί 5 mL καθαριστικο  ύ

διαλύματο  ς στη σωλήνωση απ  ό τι  ς αντίστοιχε  ς θέσει  ς του  ς στη 

βάση αντιδραστηρίων. Έπειτα, το σύστημα θα ξεκινήσει 

αντίστροφη μέτρηση 20 λεπτών. 
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Μόλι  ς περάσουν τα 20 λεπτ , ά το σύστημα θα πραγματοποιήσει αυτόματα 

εκκίνηση συστήματος και θα καθαρίσει τα απόβλητα του καθαριστικο  ύ

διαλύματο . ς Ο χρήστη  ς μπορε  ί να πατήσει «Ακύρωση» οποιαδήποτε 

στιγμ  ή για να καθαρίσει αμέσω  ς τα απόβλητα απ  ό τη σωλήνωση. 

1. Ελέγξτε τη σωλήνωση. Δεν πρέπει να υπάρχουν ορατ  ά κατάλοιπα 

κεριο , ύ ιζήματα DAB  ή στρώματα αλάτων. Επαναλάβετε τη 

λειτουργία Καθαρισμο  ύ σωλήνωση , ς ανάλογα με τι  ς ανάγκε .ς  
 


