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ҚОЛДАНУ МАҚСАТЫ
Phoenix PMIC/ID панелі сұрыпталған микробқа қарсы заттары бар адамнан алынатын көптеген аэробты жəне факультативті анаэробты грам-оң бактерияларды жедел анықтау жəне
сезімталдық сынағынан өткізу үшін қолданылады (түрлердің толық тізімін Phoenix жүйесінің пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз). Бұл панель тек Phoenix автоматты микробиологиялық
жүйе құралымен қолдануға арналған.
ҚОЛДАНУ ТƏСІЛІНІҢ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІ
Phoenix жүйесінің пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
ПАНЕЛЬДЕР
Анықтама: Phoenix жүйесінің пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
Сезімталдығы: PMIC/ID панелі микробқа қарсы қоспалар мен 1-кестеде берілген концентрациясы екі рет сұйылтылған ерітінділерден тұрады.
САҚТАУ
15 – 25°C температурада сақтаңыз. Қаптамасы тесілген немесе ашылған болса, панельді қолданбаңыз. Ылғал сіңіргіш заты болмаса немесе
қаптамасы зақымдалған болса, панельді қолданбаңыз.
Панельдер қаптамадан алынғаннан кейін 2 сағат ішінде пайдаланылуы тиіс.
Сақтық шаралары:
Іn vitro диагностикалық қолдануға арналған.
ЕСКЕРТУЛЕР
Барлық іс-əрекеттер барысында микробиологиялық қауіп-қатерлер туралы сақтық шараларын орындаңыз. Сынамалар мен микроағзалар залалдаған заттармен жұмыс істегенде «Стандартты ескертулер» 1,2
мен негізгі нұсқауларды ұстану қажет. Қолданыстан шығармас бұрын, сынама сауыттары мен өзге егілген материалдарды автоклав көмегімен залалсыздандыру қажет.
САПАНЫ БАҚЫЛАУ
Анықтама: Болжамды нəтижелерді төменнен қараңыз.
Сынақ ағзасы
Болжамды нəтиже
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus
ATCC 29213
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecalis
ATCC 29212
Сезімталдығы: Болжамды нəтижелерді 1-кестеден қараңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Сапаны бақылау микробқа қарсы дəрінің ең төменгі концентрациясынан төмен немесе бірдей немесе ең жоғары концентрациясынан жоғары ретінде беріледі.
ҚОЛДАНЫСТЫҢ ШЕКТЕЛУІ
Арнайы микробқа қарсы дəрі мен ағза үйлесімділігінің клиникалық маңыздылығы сол микробқа қарсы дəрінің ағзаға қарсы белсенділігімен жəне микробқа қарсы дəрінің сол ағзамен байланысты науқасты емдеуге
арналғандығымен анықталады. Phoenix жүйесі үйлесімділіктер үшін нəтижелерді олардың клиникалық маңызы бар-жоғына қарамастан қамтамасыз етеді. Жалпы айтқанда, Phoenix жүйесі арқылы алынған нəтижелер CLSI
(бұрынғы NCCLS) сұйықтық микросұйылту үлгілік əдістемесімен салыстырылады3; дегенмен, 2-кестеде клиникалық сынақ кезінде BD қатаң стандарттарына сəйкес келмейтін жəне есепте хабарланбайтын немесе нəтижені растау
үшін басқа əдіс ұсынылатын клиникалық маңызы бар үйлесімділіктерден тұрады. Сол сияқты, 3-кестеде клиникалық маңызы жоқ, есепте хабарланбайтын немесе нəтижені растау үшін басқа əдіс ұсынылатын үйлесімділіктер
берілген.
ЖҰМЫС СИПАТТАМАСЫ
Phoenix жүйесінің пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
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