
 

ТРАНСПОРТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
TM001/TM002/TM003/TM004/TM005/TM006/TM008/TM011/TM012: Транспортне середовище 
дозволяє уникнути висихання зразка, покращує життєздатність мікроорганізмів між збиранням та 
щепленням та зменшує заростання бактерій у забруднених зразках. 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ: 
Тільки для in vitro діагностики. 
Транспортне середовище повинно виглядати як прозорий розчин оранжевого кольору. Якщо 
спостерігається помутніння або зміна кольору на жовтий або темно-рожевий, від виробу необхідно 
відмовитися. 
Переконайтесь, що обгортання тампона не погіршилося, щоб гарантувати його стерильність. Після 
збору проби обробляйте матеріал як потенційно інфекційний. 
ВМІСТ НАБОРУ: 
ТРАНСПОРТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: 50 x 2мл (REF: TM001/TM003/TM005/TM006/TM011/TM012) або 50 
x 3 мл (REF: TM002/TM008) або 1 x 100 мл (REF: TM004) Збалансований розчин солі Хенкса, що 
містить HEPES, желатин, БСА, сахарозу та сумісні антибіотики. 
ТАМПОНИ: 100 x стерильних тампонів Rayon (REF: TM001), 50 x стерильних тампонів Rayon (REF: 
TM011), 50 x стерильних тампонів Dacron (REF: TM003), 50 x стерильних тампонів Flocked (REF: 
TM008/TM012) or 100 x стерильних тампонів Dacron (REF: TM006). 
СТАБІЛЬНІСТЬ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: 
Зберігати при кімнатній температурі. Не використовуйте після закінчення терміну придатності. 
ЗАБІР ЗРАЗКІВ: 
Зразки для ізоляції повинні бути зібрані кваліфікованим персоналом. Забирають зразки під час гострої 
фази захворювання. 
Забирають зразки, дотримуючись встановлених стандартних процедур. 
Дуже важливо збирати епітеліальні клітини з уражених ділянок, тому, зразки повинні бути зібрані 
ретельним обмазуванням або вискоблюванням цих ділянок. 
ПРОЦЕДУРА ДОСЛІДЖЕННЯ: 
Забір зразка стерильним тампоном. 
Покладіть тампон в пробірку, що містить транспортне середовище. 
Відріжте кінчик тампона вище рівня пробірки, стежачи, щоб не торкнутися пробірки. Щільно 
закрийте пробірку. 
Заповніть дані пацієнта, тип проби та дату і годину збору. 
Відправити в лабораторію на аналіз при кімнатній температурі. Для тривалого транспортування 
використовуйте холодильний тип доставки при температурі 2-8 °C. 
Якщо зразки не можуть бути проаналізовані негайно після отримання в лабораторію, їх слід зберігати 
при температурі 2-8 °C до 48 годин. Для більш тривалого зберігання зберігайте нижче -70 °C. 
Уникайте зберігання при температурі -20 °C, оскільки це шкідливо впливає на життєздатність 
збудника. 
ВНУТРІШНІЙКОНТРОЛЬ ЯКОСТІ: 
Кожна партія перед випуском підлягає внутрішньому контролю якості, відповідно до суворо 
жорстких специфікацій. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ: 
Аналізи життєздатності проводили з Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia trachomatis, ентеровірусом, 
цитомегаловірусом та Mycoplasma pneumoniae в ТРАНСПОРТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ VIRCELL 
порівнюючи з іншим доступним комерційним виробом. 5 повторів із 3 різними концентраціями 
кожного мікроорганізму аналізували на 0, 24, 48, 72 год та 1 тиждень, при 2-8 °C та при кімнатній 
температурі. Життєздатність визначали шляхом підрахунку флуоресцентного фокусу (CMV, C. 
pneumoniae, C. trachomatis, ентеровірусу) або колоній (M. pneumoniae). Результат аналізу показаний на 
діаграмах у додатку "ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ". 
Примітка: У діаграмах представлено лише одне із використаних розведень. Результати інших 
розведень можна екстраполювати. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ: 
 In the chart: На графіку: 

FF/f Fluorescent focus per field Флуоресцентний фокус на поле 
CFU/plate Colonies Колонії 
Time (h): Time (hours) Час (години) 
Vc 4ºC VIRCELL kit to 2- 8ºC Набір VIRCELL при 2- 8ºC 
Vc RT VIRCELL kit to room 

temperature 
Набір VIRCELL при кімнатній 
температурі 

Other 4ºC Other commercial kit to 2-
8ºC 

Інший комерційний набір при 2-8ºC 

Other RT Other commercial kit to 
room temperature 

Інший комерційний набір при 
кімнатній температурі 
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 Медичний виріб 
для діагностики in 
vitro 

 
Достатньо для <n> тестів    

25ºC 
 

 
2C 

Зберігати при температурі 2-25 °C 

 
Номер за 
каталогом  

Використати до (термін 
придатності)  

Виробник 

 Номер лоту/партії  Зверніться до інструкцій 
застосування  Одиниці, що входять до кожної 

упаковки 

customerservice@vircell.com 


