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 Veterinární hematologický analyzátor 
Enzymatické čištění 

 
Enzymatické čištění: 
(koncentrát) 
Pouze pro použití jako Diagnostikum in vitro. 
 
Účel použití: 
Koncentrovaný čisticí prostředek je určen pro VetScan HM5 a celý hematologický systém. Čistič je určen 
k nasátí do přístroje a slouží vyčištění všech komponent, které přijdou do styku s krví. 
Čistič by se měl použít preventivně nejméně jednou za měsíc, po připojení nových reagencií tj. přibližně 
po 100 vyšetřeních. Čištění by mělo být provedeno také v případě opakované neakceptovatelné hodnoty 
slepého vzorku (blanku) v sérii. 
 
Podmínky skladování: 
Skladujte při teplotě 4 - 35 °C (40 - 95 °F). 
 
Bezpečnostní upozornění: 
NEPOŽIVATELNÉ. Skladujte mimo dosah potravin. 
VAROVÁNÍ: Dráždí oči. Vyvarujte se kontaktu s očima a kůží. V případě zasažení očí se, vyplachujte 
ihned množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevdechujte sprej. Inhalace může způsobit 
podráždění. 
Používejte v souladu s aplikačními pravidly. 
 
Reagenční komponenty: 
Koncentrovaný roztok je směs hydrolytických enzymů, smáčedla a stabilizátoru.  
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Postup: 
1. Držte otevřenou kapací lahvičku čistícího enzymatického koncentrátu směrem dolů nad nepoužitou 

prázdnou zkumavkou na vzorek obsahující EDTA. 
 
2. Vymačkejte 6 – 7 kapek (přibližně 300 - 350 µl) enzymatického čistícího koncentrátu do zkumavky na 

vzorek. Ve zkumavce musí být minimálně 200 µl v závislosti na velikosti vybrané zkumavky. 
Zkumavky o objemu 1,3 ml jsou zpravidla dostačující. Pokud jste vybrali větší zkumavku, musí být 
větší i objem vzorku v závislosti na velikosti zkumavky. 

 
3. Zasuňte zkumavku do příslušného adaptéru přístroje. 
 
4. Stiskněte ikonu matky (funkce), z 6 nabízených možností, vyberte č. 1- Maintenance (údržba), 

stiskněte č. 1 - Cleaning (čištění), vyberte č. 3 - Enzymatic cleaning, stiskněte START. 
 
5. Nechte proběhnout čistící cyklus. 
 
6. Zlikvidujte zkumavku s čističem stejně jako vzorek. 
 
7. Po čištění zařaďte do série kontrolní vzorek. 
 
Technická podpora: 
V případě, že potřebujete technickou podporu, volejte technický servis inlab medical s.r.o.. 
 
Objednací číslo: 
770-8011 
 
Obchodní značka: 
VetScan je obchodní značka firmy Abaxis, Inc. 


