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  GEBRUIKSAANWIJZING 

 

 

 

 

BEOOGD GEBRUIK 

De objectglaasjes voor kwaliteitscontrole van Microbiologie zijn objectglaasjes met preparaten voor 

de microscoop die specifieke organismenkolonies met bekende en voorspelbare kenmerken bevatten. 

Deze objectglaasjes ondersteunen formele kwaliteitscontroleprogramma's en dienen als 

kwaliteitscontroletests voor de verificatie van prestaties van kleurreagentia, kleuringmethoden en de 

prestaties van het personeel dat microscooponderzoeken interpreteert. 

 

SAMENVATTING EN VERKLARING  

Een betrouwbare bron van microbiologische objectglaasjes is essentieel. Microscopische objectglaasjes 

met preparaten die specifieke organismekolonies bevatten van gekende en voorspelbare 

kleuringkenmerken en microscopische morfologie worden gebruikt in kwaliteitscontrole-, onderwijs- en 

vaardigheidsprogramma's. 

 

Het gebruik van objectglaasjes met preparaten die gefixeerde testorganismen bevatten is goed 

gedocumenteerd en aanbevolen als kwaliteitscontroletests. De objectglaasjes voor kwaliteitscontrole 

van Microbiologie bestaan uit zes groepen van objectglaasjes met preparaten voor de microscoop, 

waaronder:  

 

 Zuurvaste kleuringcontroles 

 Bloedparasieten 

 Weefselschimmels 

 Darmparasieten 

 Gramkleuringcontroles 

 Mycologiecontroles 

 

PRINCIPE  

Elk objectglaasje voor kwaliteitscontrole van Microbiologie is gelabeld met de beschrijving van het 

objectglaasje. In de productbeschrijving worden de details van het testmateriaal op ieder objectglaasje 

gegeven en de refentienotatie van (ref....) geeft informatie aangaande het feitelijk gebruik van het 

testmateriaal in het laboratorium. 

 

 

 

 

 

QC Microbiology Slides 



PI.211.DUT  Rev A Nederlands Pagina 2 van 4 
2017.APR.03 

SAMENSTELLING  

Objectglaasjes voor kwaliteitscontrole van Microbiologie worden verpakt in een doos met 10 objectglaasjes. 

Ieder doos bevat: 

 Een of twee luchtgedroogde, niet-levensvatbare en geconserveerde organismenkolonies 

 Gebruiksaanwijzing 

 

De details van de gespecificeerde organismenkolonies en de methode van conservering worden vermeld in de 

productbeschrijving hieronder.  

 

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN 

 Deze producten zijn alleen voor gebruik in vitro. 

 Niet bedoeld voor consumptie door mensen, dieren of huisdieren. 

 Objectglaasjes voor kwaliteitscontrole van Microbiologie bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals 

vermeld in 67/548/EEC of in 1272/2008/EC. 

 Zie het VIB voor gedetailleerdere informatie. Het SDS kunt u vinden op onze website op  

www.microbiologics.com of u kunt contact opnemen met Technical Support op 1.320.229.7045.  

 Vanwege de niet-levensvatbare aard van deze producten zijn deze niet geklasseerd als biologisch 

gevaarlijk materiaal. 

 Houd rekening met letsels door breuk wanneer u de objectglaasjes weggooit. Voer de objectglaasjes af 

volgens uw laboratoriumprotocol en in navolging van de  

wettelijke voorschriften. 

 Objectglaasjes Microbiology Slides are not made with natural rubber latex. 

 

BENODIGDE MAAR NIET MEEGELEVERDE MATERIALEN   

 De kleurreagentia en de materialen die bij elk laboratoriumprotocol staan vermeld, zijn niet meegeleverd. 

 De apparatuur en de materialen die voor elk microscopisch onderzoek nodig zijn en die bij elk 

laboratoriumprotocol staan vermeld, zijn niet meegeleverd. 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

De objectglaasjes voor kwaliteitscontrole van Microbiologie zijn gereed voor kleuring. Er zijn geen extra 

behandelingen of procédés vereist. 

1. Kleur het objectglaasje volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het kleurreagens of de 

kleurmethode van uw laboratorium. 

2. Onderzoek de gekleurde uithollingen onder de microscoop (bijvoorbeeld olie-immersie). 

3. Noteer de testresultaten volgens het kwaliteitscontroleprotocol van uw laboratorium. 

 

BEWARING EN HOUDBAARHEID   

De objectglaasjesvoor kwaliteitscontrole van Microbiologie moeten worden bewaard bij kamertemperatuur 

(15°C tot 30°C), onder droge omstandigheden en in de oorspronkelijke verpakking om de nadelige invloed van 

hitte, vocht en stof te voorkomen. Wanneer de objectglaasjes onder de aangegeven omstandigheden worden 

opgeslagen, behouden de micro-organismen tot aan de uiterste houdbaarheidsdatum op het label de specificaties 

en de prestaties, binnen de limieten die zijn aangegeven. 
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De objectglaasjes voor kwaliteitscontrole van Microbiologie niet gebruiken als: 

 ze onjuist werden bewaard; 

 er aanwijzingen zijn voor overmatige blootstelling aan warmte of vocht; 

 de vervaldatum is verstreken. 

 

BEPERKINGEN   

Dit product is mogelijk niet geschikt voor gebruik met alle kits en procedures. Zie de instructies van de fabrikant 

van de kit voor monstergegevens. Alleen voor professioneel gebruik. 

 

MICROBIOLOGISCHE STATUS   

Dit monster bevat gefixeerde, niet-kevensvatbare organismen.  

 

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRODUCTGARANTIE  

Er wordt gegarandeerd dat deze producten voldoen aan de specificaties en de werking als vermeld en 

geïllustreerd in productbijsluiters, instructies en ondersteunende literatuur. De expliciete of impliciete garantie 

wordt beperkt als: 

 de in het laboratorium gebruikte procedures in strijd zijn met de vermelde en geïllustreerde aanwijzingen 

en instructies 

 de producten worden gebruikt voor andere toepassingen dan het beoogde gebruik als vermeld in 

productbijsluiters, instructies en ondersteunende literatuur 

 

WEBSITE 

Bezoek onze website www.microbiologics.com voor actuele technische informatie, beschikbaarheid van 

producten, opruimen van biologisch gevaarlijk materiaal, groeivereisten en analysecertificaat.  

  

Batchcode (partij) 

In vitro diagnostisch medisch hulpmiddel 

Catalogusnummer 

Voorzichtig, raadpleeg de bijgeleverde 

documenten 

Fabrikant 

Temperatuurlimieten 

Te gebruiken 

vóór 

Raadpleeg de gebruiksinstructies 

CE-merkteken 

Geautoriseerd 

vertegenwoordiger in de 

Europese Gemeenschap 
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CONTACTGEGEVENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microbiologics, Inc. 

200 Cooper Avenue North 

St. Cloud, MN 56303 Verenigde Staten 

 

Klantenservice 

Tel: 320-253-1640 

US gratis 800-599-BUGS (2847) 

E-mail: info@microbiologics.com 

 

Technische ondersteuning 

Tel: 320-229-7045 

US gratis: 866-286-6691 

E-mail: techsupport@microbiologics.com 

www.microbiologics.com 

 

 

 

*Het ATCC Licensed Derivative-embleem, het ATCC Licensed Derivative-woordmerk en de markeringen in de ATCC-catalogus zijn 

handelsmerken van ATCC. Microbiologics Inc. is gelicentieerd om deze handelsmerken te gebruiken en producten te verkopen die 

afgeleid zijn van ATCC
®
-culturen.  

 

MediMark
®
 Europe 

11, rue Emile Zola B.P. 2332 

38033 Grenoble Cedex 2, France 

Tel. 33 (0)4 76 86 43 22 

Fax. 33 (0)4 76 17 19 82 

Email: info@medimark-europe.com 
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