
GEBRUIKSAANWIJZINGEN

n Parasite Suspensions in formaline

BEDOELD GEBRUIK 
Parasite Suspensions van Microbiologics ondersteunen kwaliteitsgarantieprogramma’s 
doordat ze dienen als vergelijkingsmonsters voor kwaliteitscontrole die specifieke 
parasietenpopulaties met bekende eigenschappen bevatten. Deze monsters ondersteunen 
formele kwaliteitsgarantieprogramma’s doordat ze dienen als vergelijkingsmonsters voor 
kwaliteitscontroles die tot doel hebben de bekwaamheid van het personeel te documenteren 
bij het uitvoeren van procedures, en de uitslagen van microscopische tests correct te 
interpreteren. Parasite Suspensions van Microbiologics kunnen ook worden gebruikt voor 
opleidingsdoeleinden in een onderwijsomgeving. 

SAMENVATTING EN UITLEG 
Deze types monsters worden gewoonlijk gebruikt voor opleidingsdoeleinden, of voor het testen 
van de bekwaamheid van personeel bij het identificeren en testen van bepaalde organismen. 

PRINCIPES 
Dit product is bedoeld om te worden gebruikt met één of meer van de volgende technieken, 
afhankelijk van de kenmerken van het organisme:
•	 Immunoassay	voor	de	detectie	van	antigenen	
•	 Natte	mount-microscopie	om	de	morfologische	eigenschappen	van	het	organisme	te	

observeren 
•	 Zuurvaste	kleuring	om	de	kleuring	en	morfologische	eigenschappen	van	het	

organisme te observeren 

SAMENSTELLING 
•	 Parasieten	(zie	de	catalogus	of	de	website:	www.microbiologics.com	voor	specifieke	

bijzonderheden over elke parasiet)
•	 Fecaal	materiaal	
•	 Formalineoplossing,	neutraal	gebufferd,	10%
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WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN 
GEVAAR. Giftig bij opname door de mond. Giftig bij inademing. Kan kanker veroorzaken. 

•	 Alleen	voor	in	vitro	diagnostisch	gebruik.	
•	 Alleen	voor	professioneel	gebruik.	
•	 Zie	het	Veiligheidsinformatieblad	op	de	website	van	Microbiologics	www.microbiologics.com,	voor	alle	

voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies.
•	 Niet	hanteren	voordat	u	alle	veiligheidsmaatregelen	gelezen	en	begrepen	heeft.	
•	 Gebruik	persoonlijke	beschermingsmiddelen	zoals	nodig	is.	Draag	veiligheidshandschoenen/

beschermende	kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming.	
•	 INDIEN	INGESLIKT:	onmiddellijk	een	ANTIGIFCENTRUM	of	een	arts/medicus	bellen.	De	mond	

spoelen. 
•	 Indien	blootgesteld	of	betrokken:	arts	waarschuwen.	
•	 Irriterend	voor	de	huid.	Na	hantering	grondig	uw	handen	wassen.	
•	 Kan	een	allergische	reactie	van	de	huid	veroorzaken.	
•	 Kan	organen	beschadigen.	
•	 Verontreinigde	werkkleding	mag	de	werplek	niet	verlaten.	
•	 Zeer	irriterend	voor	de	ogen.	INDIEN	HET	IN	DE	OGEN	KOMT:	voorzichtig	spoelen	met	water	

gedurende	enkele	minuten.	Contactlenzen	verwijderen	als	dit	mogelijk	is.	Blijven	spoelen.	
Bij aanhoudende	irritatie	van	de	ogen:	arts	waarschuwen.

•	 Kan	irriterend	zijn	voor	de	luchtwegen.	Voorkom	inademen	van	stof/rook/gas/mist/damp/spuitnevel.	
Alleen	gebruiken	in	de	open	lucht	of	in	een	goed	geventileerde	ruimte.	

•	 Niet	eten,	drinken	of	roken	tijdens	het	gebruik	van	dit	product.	
•	 Hoewel	deze	suspensies	gefixeerde,	niet-levensvatbare	organismen	bevatten,	moeten	ze	voor	de	

veiligheid van al het personeel worden gehanteerd alsof ze biologisch gevaarlijke materiaal zijn. 
•	 Het	laboratorium	moet	uitgerust	zijn,	en	de	faciliteiten	hebben,	om	biologisch	gevaarlijk	materiaal	te	

ontvangen, verwerken, handhaven, op te slaan en af te voeren als afval. 
•	 Alle	producten	en	verpakkingen	van	Microbiologics	zijn	latexvrij.

INSTRUCTIES VOOR HET MENGEN 
Het	monster	moet	worden	gemengd	door	het	krachtig	met	de	hand	te	schudden,	of	door	het	te	laten	
wervelen. 

OPSLAG EN HOUDBAARHEID 
De Parasite Suspensions moeten worden bewaard op kamertemperatuur, maar worden niet aangetast door 
gekoelde	opslag.	Als	de	parasietsuspensies	gekoeld	zijn,	moeten	ze	voor	het	gebruik	op	kamertemperatuur	
komen. 
Opslaan	op	een	goed	geventileerde	plaats.	Houder	goed	gesloten	houden.	Afgesloten	bewaren.	

De houdbaarheid van deze producten bedraagt twee jaar vanaf de productiedatum. 

De Parasite Suspensions mogen niet worden gebruikt als: 
•	 Ze	niet	naar	behoren	zijn	opgeslagen.	
•	 De	houdbaarheidsdatum	verstreken	is.

Neem	de	nationale	en	lokale	voorschriften	voor	de	afvoer	van	dit	product	als	afval	in	acht.
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GEBRUIKSAANWIJZINGEN 
Deze monsters kunnen worden gebruikt voor natte mounts, antigenendetectie en zuurvaste kleuring. 

Voor	alle	procedures:	

1.	 Meng	de	suspensie	grondig	door	hem	krachtig	te	schudden	of	te	laten	wervelen.	
2.	 Laat	de	suspensie	5-10	minuten	bezinken	alvorens	hem	in	een	testprocedure	te	gebruiken.	
3.	 Steek	voorzichtig	een	pipet	in	de	bodem	van	de	ampul	en	verwijder	één	druppel	voor	het	testen.	
4.	 Raadpleeg	de	laboratorium-SOP’s,	de	kleuringsinstructies	of	de	instructies	van	de	fabrikant	van	de	kit	

voor de testprocedures. 

VEREIST, MAAR NIET MEEGELEVERD MATERIAAL 
EN INSTRUMENTEN 
•	 Timer	
•	 Transferpipetten	
•	 Alle	andere	materialen	die	gespecificeerd	worden	door	de	SOP	of	kit	die	gebruikt	wordt	

KWALITEITSCONTROLE 
Raadpleeg	de	laboratorium-SOP	of	de	instructies	van	de	fabrikant	voor	vereisten	inzake	kwaliteitscontroles.	

BEPERKINGEN 
Dit	product	is	mogelijk	niet	geschikt	voor	gebruik	met	alle	kits	en	procedures.	Zie	de	instructies	van	de	
fabrikant	van	de	kit	voor	bijzonderheden	over	de	monsters.	Alleen	voor	professioneel	gebruik.	

MICROBIOLOGISCHE TOESTAND 
Dit	monster	bevat	gefixeerde,	niet-levensvatbare	organismen.
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PRODUCTGARANTIE 
Gegarandeerd	wordt	dat	deze	producten	voldoen	aan	de	specificaties	en	prestaties	die	afgedrukt	en	
geïllustreerd zijn in bijsluiters, instructies en ondersteunende literatuur. De garantie wordt, uitdrukkelijk of 
impliciet, beperkt als:

1.	 De	procedures	die	zijn	toegepast	in	het	laboratorium	strijdig	zijn	met	de	gedrukte	en	geïllustreerde	
richtlijnen en instructies. 

2.	 De	producten	gebruikt	zijn	voor	andere	toepassingen	dan	het	bedoelde	gebruik	dat	geciteerd	wordt	
in bijsluiters, instructies en ondersteunende literatuur. 

REFERENTIES 
1.	 Ash,	L.R.,	and	Orihel,	T.C.	Atlas	of	Human	Parasitology-	2nd	Ed.	(American	Society	of	Clinical	

Pathologists,	1984)	
2.	 Garcia,	L.S.	A	Practical	Guide	to	Diagnostic	Parasitology	(ASM	Press,	2009)	

WEBSITE 
Bezoek	onze	website	voor	actuele	technische	informatie	en	beschikbaarheid	van	producten.	
www.microbiologics.com

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

 	 Batchcode	(Lot)

 	 Gevaar	voor	de	gezondheid

 	 Referentiecatalogus

 	 Let	op,	zie	de	gebruiksaanwijzing	

 	 Raadpleeg	de	gebruiksaanwijzing	

 	 In	vitro	diagnostisch	medisch	hulpmiddel	

 	 Fabrikant	

 	 Temperatuurbegrenzing	

 	 Gebruiken	vóór	

 	 Acute	toxiciteit	

 	 CE-merkteken	

 	 Erkend	vertegenwoordiger	in	de	Europese	Gemeenschap
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VERANTWOORDINGEN 
Microbiologics,	Inc.
200	Cooper	Avenue	North	
St.	Cloud,	MN	56303	USA	

Klantenservice	 	 	
Tel.	320-253-1640	
Gratis	nummer.	800-599-BUGS	(2847)	
E-mail	info@microbiologics.com	

Technische	ondersteuning	
Tel.	320-229-7045	
Gratis	nummer	VS.	866-286-6691	
E-mail	techsupport@microbiologics.com
www.microbiologics.com

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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PARASITE SUSPENSIONS

GEÏLLUSTREERDE INSTRUCTIES 

Meng de suspensie 
grondig door hem krachtig 
te schudden of te laten 
wervelen.

Laat	de	suspensie	
5-10 minuten	bezinken	
alvorens hem in een 
testprocedure te 
gebruiken.

Steek voorzichtig een 
pipet in de bodem van de 
ampul en verwijder één 
druppel voor het testen. 

Raadpleeg	de	
laboratorium-SOP’s,	de	
kleuringsinstructies of 
de instructies van de 
fabrikant van de kit voor 
de testprocedures.
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