
 

 
 
AMPLIRUN® SARS-CoV-2 РНК 
КОНТРОЛЬ 
Тільки для наукових досліджень 

 
MBC137-R: Очищена РНК коронавірусу SARS-CoV-2, яку слід 
використовувати для контролю методів ампліфікації 
нуклеїнових кислот. 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Ліофілізат нуклеїнової кислоти герметично упакований у 
фольгований пакетик з осушувачем. Необхідно розвести 
перед використанням (див. "Приготування реагентів"). 

Підготовка: Вирощено на інфікованих клітинах Vero E6 
Екстракція: Комерційний метод екстракції геномної РНК. 

KIT CONTENTS: 
[1] VIRCELL SARS-CoV-2 РНК КОНТРОЛЬ: 1 флакон з 
ліофілізованою РНК коронавірусу SARS-CoV-2, (іспанський 
клінічний ізолят) (12500-20000 копій/мкл після розведення 
(див. Таблицю 1)). Кількісне визначення РНК проводили за 
допомогою ПЛР у режимі реального часу. 
[2] VIRCELL РОЗЧИН ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ: 5 00 мкл 
вода для молекулярної біології, не містить ДНКази, РНКази. 
 

Номер партії/лоту  
Концентрація копії/мкл  

Табл 1. 

 
 
 

 
 
 
 

VIRCELL РНК КОНТРОЛЬ містить нуклеїнові кислоти 
коронавірусу SARS-CoV-2. VIRCELL РНК КОНТРОЛЬ містить 
очищені нуклеїнові кислоти, отримані з інактивованих 
мікроорганізмів. Жоден сучасний метод не може 
забезпечити повну впевненість у відсутності тих чи інших 
інфекційних агентів. З усіма матеріалами слід поводитися та 
утилізовувати їх як потенційно інфекційні. Дотримуйтесь 
місцевих норм щодо утилізації відходів. 
7. Розведення нижче 1000 копій/мкл слід робити 
безпосередньо перед використанням. Заморожування 
розведених компонентів, що містять менше 1000 копій / 
мкл, не рекомендується, оскільки може відбутися часткова 
деградація РНК. 

 ПРИГОТУВАННЯ РЕАГЕНТІВ: 
1. Відкрийте пакет, що містить VIRCELL РНК КОНТРОЛЬ [1]. 
2. Центрифугуйте VIRCELL РНК КОНТРОЛЬ [1] 1 хв при 1000 
g. 
3. Додайте 50 мкл VIRCELL РОЗЧИН ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ 
КОНТРОЛЮ [2] і перемішуйте до повного розчинення. Після 
розчинення концентрація складе 12500-20000 копій/мкл 
(див. Таблицю 1). 
4. Збийте з вихором протягом 30 секунд, щоб повністю 
розчинитися та гомогенізуватись. 

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ: 
Кожна партія перед випуском проходить внутрішній 
контроль якості. Аналіз контролю якості проводиться за 
допомогою ПЛР у реальному часі. Остаточні результати 
контролю якості для кожного конкретного партії є доступні. 

СИМВОЛИ, ВИКОРИСТАНІ НА ЕТИКЕТЦІ: 
 

ВИМОГИ ЗБЕРІГАННЯ: 
Спеціальні умови транспортування не потрібні. Зберігайте 
флакон з ліофілізатом при температурі 2-8 °C у закритому 
пакеті. Після відкриття пакетика негайно розчиніть ліофілізат 
з флакону і зберігайте при -70 ° C – -90 ° C після розчинення 
(температура вказана на етикетці). 

СТАБІЛЬНІСТЬ ТА РОБОТА З РЕАГЕНТАМИ: 
Працюйте з реагентами в асептичних умовах, щоб уникнути 
мікробіологічних забруднень. 
Використовуйте лише ту кількість реагенту, яка необхідна для 
тестування. 
Після розведення РНК контролю розчин повинен бути 
розділений на аликвоти, щоб уникнути декількох циклів 
заморожування-відтавання. Продукт стійкий протягом терміну 
придатності, зазначеного на етикетці, якщо дотримуватися 
інструкцій застосування. 
VIRCELL, S.L. не несе відповідальності за неправильне 
поводження з реагентами, що входять до набору. 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ: 
1. Тільки для наукових досліджень. Не застосовується для 
діагностичних процедур. 
2. Стерильні наконечники з аерозольним бар'єром мають 
важливе значення для запобігання забруднення. 
3. З зразками слід поводитись, як з потенційно інфекційними, 
використовуючи безпечні лабораторні методи дослідження. 
Ретельно очистіть і продезінфікуйте всі робочі поверхні 
свіжоприготованим розчином 0,5% гіпохлориту натрію в 
деіонізованій або дистильованій воді. 
4. Для проведення тесту важливо мати окремі робочі зони. 
5. Утилізуйте невикористані реагенти та відходи відповідно до 
всіх діючих норм. 
Компоненти VIRCELL РНК КОНТРОЛЬ можуть містити 
генетичний матеріал або речовини тваринного та/або 
людського походження. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Для запитів звертайтесь: 
customerservice@vircell.com 
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Тільки для наукових досліджень 

  
Використати до (термін придатності) 

  
Зберігати при температурі X-YºC 

  
Batch code 

  
Номер за каталогом 

 Зверніться до інструкції застосування 

 Розчинити в x мкл 

 Температура відвантаження 

 Температура зберігання 

 Не відкривайте до використання 

 


