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ҚОЛДАНУ МАҚСАТЫ
BACTEC FOS Culture Supplement Kit культураларының қосымша жинақтамасы - аса сезімтал организмдері қосымшасы мен
өсу қабілеттерін нығайтушы. FOS лиофилизиялаңған түрінде арнайы FOS дайындала алатын (FOS RF) сұйықтығы мен
BACTEC культураларымен бірге (радиометрик жəне радиометрик емес түрлерінде) қолданып, Haemophilus жəне Neisseria
сияқты аса сезімтал организмдерінің өсуін нығайту үшін енгізіледі. Негізгі қолданылуы: BACTEC қан культураралары мен
BACTEC құралдарымен бірге қолдану.
ҚЫСҚА СИПАТТАМАСЫ МЕН ТҮСІНІКТЕМЕ
Тексеру үшін алынған сынама бір немесе бірнеше BACTEC культуралары үшін арналған шишаларға егіледі. Осыдан кейін
дайындалған FOS бұймының (2) mL BACTEC культуралары үшін арналған шишаларының əрқайсысына қосылып, кейін осы
шишалар инкубаторға енгізіледі. Осы культуралар енгізілген шиша BACTEC құралдары арқылы шығатын газ бен оның CO2
мазмұнының сынама анализі арқылы ұдайы тексеріліп тұруы керек. Позитив оқылуы өмірге қабілеттілігі бар организмдерінің
бар болуын білдіреді.
ҚОЛДАНУ ТƏСІЛІНІҢ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІ
Haemophilus сияқты бірнеше организмдердің өсуі үшін маңызды негізгі талаптарын орындайтын FOS қосымшасына
никотинамид аденин динуклеотид (NAD) жəне гемин қосылған. Осы қосымшаны, жоғарыда көрсетілген организмдердің бар
болуы болжамдалса, əсіресе қан, мысалы дене сұйықтығы сынамасы бар болмаған жағдайларда, өсу ұшін мүмкіншілігін
нығайтушы ретінде қолданылады. Дайындалған FOS қосымшасына содиум полианэтолсульфонатын (SPS) бейтараптау
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компоненттері де енгізіліп, осы компоненттер Neisseria сияқты SPS-на сезімтал организмдердің өсуін нығайтады.
РЕАГЕНТТЕР
Жинақтама ішіне лиофилизиялған FOS культураларының қосымшасының төрт кішкене кəріптас түрлі шишалары мен FOS
дайындау сұйықтығының бір үлкен шишасы салынған.
Лиофилизиялған FOS культураларының қосымшасы (əр шишада)
Альбумин бовин серум
825
Никотинамид аденин динуклеотид (NAD)
11
Гемин
165

mg
mg
µg

FOS дайындау сұйықтығы
Винилпирролидон кополимер
Лимон қышқылы
Тазартылған су

mL
mg
mL

4,0
202
44,0

Ескерту мен сақтандару үшін нұсқаулар
FOS культураларының қосымшасын in vitro диагностикалық қолдану үшін арналған.
Бұл бұйым ішіне құрғатылған табиғи каучук қосылған.
Бұйымды қан культуралары медиумында қолдану үшін осы бұйымдар қораптарындағы нұсқаулар мен
мəліметтерін оқып, осыларға сəйкес қолданыңыз.
Алынған сынамаларда гепатит вирусы жəне Адам Иммун Тапшылығы вирусы (ВИЧ) сияқты патогендік
микроорганизмдерінің бар болуы мүмкін. Қан немесе дене сұйықтары түсіп індеттелінген заттар мен бұйымдарды
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«Стандарттық сақтандыру үшін нұсқаулар» мен клиникалық нұсқауларға сəйкес өңдеу керек.
Қолдану алдында, лиофилизиялған FOS культураларының қосымшасының əр шишасының бұзылып немесе суланып кетуі
болмауын тексеріп алу керек. FOS дайындау сұйықтығы мен дайындалған FOS культураларының қосымшасы аса қарауыту,
көпіршіктену немесе аса басылып қалған ауыз ашқышы, немесе сынып қалған жерлерІ бар болмауын тексеріп алу керек.
Басқа заттар кіріп індеттелініп немесе бұзылып қалған шишаларды ҚОЛДАНБАҢЫЗ.
Қолдану алдында, бұйым қолданушы шишалардың сынып немесе бұзылып қалған жерлерінің болмауын тексеріп алуы
керек. Түнеру (қарауыту), басқа заттар кіріп қалуын немесе өз түсін өзгертіп алған шишаларды қолданбау керек. Сирек
жағдайларда, шиша мойынының ашылатын жері шатынап, шиша мойыны, шиша ауызын ашып жатқанда не қолда болған
уақытта сынып кетуі мүмкін. Осыдан басқа, аса сирек жағдайларда, шиша керекті түрде жабылмай қалуы да мүмкін.
Жоғарыда көрсетілген екі жағдайда, шиша ішіндегілер ағып немесе шашырап төгіліп кетуі мүмкін.
Ішіндегілердің төгіліп кету мүмкіншілігін азайту үшін перманенттік əрзаман қосылып тұратын инелерін немесе аса
қауіпсіздендіріліп енгізілетін Luer-Lok шприцтерін қолданыңыз.
Қосымша шишасына тек қана FOS дайындау сұйықтығын енгізіңіз.
Егер дерек алу тəсілі қолданылса, қосымшаны BACTEC культуралары енгізілген шишаларға қан егу алдынан ҚОСПАҢЫЗ.
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Сақтау туралы нұсқаулар
Ішіне дайындалмаған қосымшасы салынған жинақтаманы 2 – 25°C сақтауға болады. Дайындалған шишалар тоңазытқышта
2 – 8°C сақталуы керек, дайындалғаннан кейін бір ай ішінде қолданыла алады. Мерзімі аяқталғаннан кейін
ҚОЛДАНБАҢЫЗ.
СЫНАМА АЛУ МЕН ДАЙЫНДАУ
Сынамаларды, басқа заттар немесе қан кіріп індеттелу мүмкіншілігін (культуралар медиумы туралы бөлімін оқыңыз)
болдыртпау үшін, стерильдік тəсілдерін қолдана отырып алу керек.
ТƏСІЛІ
Қорапшадағы бұйымдар:
Лиофилизияланған FOS культуралар қосымшасы
FOS дайындау сұйықтығы
Керекті, бірақ қорапшаға қосылмаған бұйымдар:
BACTEC қан культуралары медиумы
Перманенттік, əрзаман қосылып тұратын инесі бар шприц
70%тік изопропил алкоголь
BACTEC құралы
FOS культуралар қосымшасын дайындау
Егер FOS дайындау сұйықтығы 2 – 8°C сақталған болса, енгізуін жеңілдету үшін сұйықтық бөлім жылу деңгейіне дейін келуі
қажет.
Сақтандыру нұсқаулар: Шишаларға басқа заттар немесе қан кіріп індеттеліп немесе бұзылып қалмағанын тексеріп
алыңыз. Сынып қалған немесе басқа заттар немесе қан кіріп індеттелген шишалардың
шишалардың ешқайсысын қолданбаңыз.
Септумды ашу үшін шишалардың пластиктен жасалған бөлініп алынатын қақпақшаларын бөліп алып ашыңыз.
Лиофилизиялған FOS культуралар қосымшасының шишасының септумын жəне FOS дайындау сұйықтығы шишасын
алкоголь сүртіндісімен тазалап алыңыз. Асептикалық түрде дайындау сұйықтығының 11,0 mL қосымша шишасына
еңгізіңіз. ШАЙҚАМАҢЫЗ, шишаны 20 – 30 минут бөлім жылылық деңгейіне келу үшін қоя тұрыңыз, одан кейін
арыластыруды бітіру үшін шишаны ақрындап шайқап жіберіңіз. Дайындалған FOS 2° – 8°C сақталынуы керек.
Дайындалғаннан кейін бір ай ішінде қолданыла алады.
Қосымшаға қосылатындар
Дайындалған FOS 2,0 mL BACTEC медиумы шишасы арқылы асептикалық түрде қосыңыз. FOS қосылған медиум біраз
түнеріп көрініп шығады.
Культуралар шишаларын 34 – 36°C инкубаторына еңгізіңіз.
Тест тəсілі
Тесттерді əр қан культура медиумы үшін ұсынылған тəсіліне сəйкес өткізіңіз.
САПА ТЕКСЕРУІ
Қосымшаның стерильдігі осы стерильдік медиум ішіндегі өсу деңгейі арқылы тексеріле алынады.
Сапа тексеру сертификаттары əр қосымша жинақтамасы үшін беріледі.6
Шишаларды мерзімі аяқталған уақыттан кейін ҚОЛДАНБАҢЫЗ.
Сапа тексеру талаптары күшіндегі жергілікті, мемлекеттік жəне/немесе федеральдік заңдарына сəйкес немесе аккредитация
талаптары жəне өзіңіздің лабораторияңыздағы стандарттық Сапа тексеру тəсілдеріне сəйкес өткізілуі керек. Қолданушыға
лайықты Сапа тексеру өткізу үшін ұқсас Американың Клиникалық Лаборатория Стандарттары Комитетінің (NCCLS)
нұсқауларына жəне Клиникалық Лаборатория жұмысын Жақсарту туралы Өзгертулер (CLIA) ережелеріне назар аударуды
ұсынамыз.
ҚОЛДАНУ ШЕКТЕЛУІ
Басқа заттар немесе қанмен індеттену
Дене сұйықтық жəне/немесе қосымшаның қанмен індеттену үшін сақтандыру жұмыстары өткізлуі керек. Індеттелінген
сынама жəне/немесе қосымша позитив болып көрсетілсе де, позитивті клиникалық сынамасын білдіртпейді.
Көрсетілген мəліметін дайындау үшін қолданылғандар BACTEC PLUS 26 жəне PLUS 27 медиялар
БОЛЖАМАЛЫ САРАПТАР МЕН ЖҰМЫС СИПАТТАМАЛАРЫ
Өткізілген зерттеу жұмыстарында Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis жəне Haemophilus influenzae вирустарының
əрқайсысынан екі таяқшасы зерттелініп, еш бір қосымшасыз BACTEC қан культура медиумы мен BACTEC FOS культуралар
қосымшасы медиумы мен адам қаны бар медиум салыстырылған. Нəтижелері көрсеткендей, BACTEC FOS культуралары
қосымшасы қосылған BACTEC медиумы қанда болмаған аса сезімтал жəне/немесе SPS сезімтал бактерияларының өсуін
нығайтады.
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