
 VIROTECT ROTA Ref OD038 
Kiire lateks slaid test Rotaviiruse detektsiooniks fekaalsetest  
proovidest. 
Säilitada  2

o
C kuni 8

o
C.  MITTE KÜLMUTADA. 

Ainult in-vitro diagnostikaks. 

 
SISSEJUHATUS JA KASUTUSALA 

 
Rotaviirus on tavaline gastroenteriidi ja diarröa 
põhjustaja, seda eriti imikutel ja lastel. Haigus võib 
põhjustada veekaotust ja ioonse tasakaalu häirumist. 
 
Kuni viimase ajani diagnoositi rotaviirust kosutades 
elektronmikroskoopia abi. Nüüdseks on kasutusel 
mugavamad alternatiivid nagu lateks aglutinatsiooni ja 
ensüümi immuunoanalüüs testid. 
 
VIROTECT ROTA on kiire lateks aglutinatsiooni test, 
rotaviiruste detektsiooniks fekaalsetest proovidest. 
Ainult proffesionaalseks kasutamiseks. 
 

TESTI PÕHIMÕTE 
 

Lateks partiklid on kaetud jänesest pärinevate 
rotaviiruse grupi A vastaste antikehadega. 
Eelnevalt ettevalmistatud fekaalse ekstrakti segamisel 
lateks reagendiga rotaviiruse gruppp A antigeenide 
juuresolekul lateks partiklid aglutineeruvad. 
 
Kit’i on kaasatud ka kontroll reagent, mis sisaldab 
normaalse jänese globuliinidega kaetud lateks 
partikleid. See reagent on mõeldud juhuslike 
mittespetsiifiliste reaktsioonide kindlaks tegemiseks. 
See reagent ei tohiks aglutineeruda, seda isegi 
rotaviiruse grupp A antigeen sõltuvalt.  
 

TESTI KOMPONENDID  
 
 

                                                                   Ref 

                                                                OD038                        

                                          
                       

Latex Test  

Rotaviirus grupp A vastaste antikehadega kaetud lateks 
partiklite suspension Umbes 1%). Töölahus. 
 

Latex Control  

Mittespetsiifiliste antikehadega kaetud lateks partiklite 
suspension Umbes 1%). Töölahus. 
 

CONTROL +                    0.5ml 

Positiivne kontroll. Selge rakukultuuri lahus, mis sisaldab 
inaktiveeritud rotaviruspartikleid. Töölahus. 

Buf                      50ml 

Fosfaatpuhver millele on lisatud 0.4% EDTA.  
Töölahus. 
 
 
SEGAMISPULGAD                                       100                   
TESTSLAIDID                                                 34                            
KASUTUSJUHEND                                       1                                        
 
 

VAJAMINEV MATERJAL, MIS EI KUULU 
KOMPLEKTI 

 
Keeretava korgiga tuubid 
Laboratooriumi tsentrifuug 
Mikropipetid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETTEVAATUSABINÕUD 
 
VIROTECT ROTA reagendid sisaldavad 0.095% 
naatrium asiidi säilitusainena, mis on allaneelamisel 
toksiline.  Naatrium asiid võib reageerida plii ja vasega 
moodustades kanalisatsioonis plahvatusohtlikke sooli.  
Kallates reagente kanalisatsiooni, tuleb loputada 
valamut ohtra veega. 
 
VIROTECT ROTA reagendid ei sisalda UK Chemicals 
(Hazardous Information and Packaging for Supply) 
andmetel hetkel teadaolevaid ohtlikke aineid. Sellest 
hoolimata tuleb kõiki reagente käsitleda kui 
potentsiaalselt nakkusohtlikke ja lõplik ladustamine 
peab olema vastavuses kohaliku seadusandlusega. 
Mitte alla neelata. 
 
Kõiki proove, antigeeni ekstrakte ja kasutatud 
testkaarte käsitleda kui porentsiaalselt nakkusohtlikke. 
Puhver ei tapa kõiki võimalikke esinevaid baktereid. 
Saastunud esemeid käitleda ohutult. 
 

SÄILITAMINE 
 
Reagente tuleb säilitada temperatuuril 2

o
C kuni  8

o
C.  

 
Test on kasutuskõlblik kuni pakendil ja 
reagendipudelitel näidatud aegumistähtajani. 
Säilimistähtajaks loetakse märgitud kuu viimast päeva. 
Mitte kasutada peale aegumistähtaega. 
 
Vältida äärmuslikke temperatuure ja otsest 
päikesevalgust. 
 
MITTE KÜLMUTADA REAGENTE, kuna see põhjustab 
reagentide pöördumatu kahjustumise. 
 

PROOVI SÄILITAMINE JA ETTEVALMISTUS 
 

Proovi võib säilitada üleöö  2
o
C kuni 8

o
C juures ja 

pikemaajalisel säilitamisel - 20
 o
C juures. 

 
Valmistada fekaalsest proovist umbes 10% 
suspensioon, lisades 0.1ml/0.1g proovile 1.0ml 
puhvrit.Teha see keeratava korgiga tuubis ja hästi 
segada. Lasta seista 1-2 minutit toatemperatuuril. 
Jätkata analüüsi nagu kirjeldatud juhendi protseduuri 
sektsioonis. 

 
REAGENTIDE ETTEVALMISTUS 

 
Kõik reagendid peavad olema viidud toatemperatuurile 
( 20°C ....25°C) ja õrnalt segatud, et resuspendeerida 
lateks. Segamisel tuleb vältida vahu teket. 
 

KASUTAMISE PIIRANGUD 
 
Test on valideeritud kasutamaks fekaalseid proove, 
teist tüüpi proovide kasutamine ei ole lubatud. Testi ei 
saa korduvkasutada. 
 
Juhul, kui tekib kahtlus positiivsele tulemusele (n.n. 
madal positiivne), tuleb testi korrata. Diagnoosi ei tohiks 
panna ainult ühekordse testi kasutamise alusel. Testi 
tulemuste interpreteerimisel tuleb arvesse võtta kliinilist 
leidu. 
 
Hinda tulemusi arvestades kogu teadaolevat kliinilist 
informatsiooni, kuna VIROTECT ROTA test ei välista 
muude mikrobioloogiliste infektsioonide esinemist. 
 
VIROTECT ROTA on akuutse faasi test.  Muul ajal 
kogutud proovid ei pruugi sisaldada piisaval hulgal 
antigeeni ja mõjutavad seetõttu tulemust. 
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TESTPROTSEDUUR 
 
Reagendid peavad olema toatemperatuuril. 
A. Rutiinne meetod 
1. Tsentrifuugi proov (valmistatud nagu ülal kirjeldatud) umbes 1000g juures 10 

minutit.  

2. Viia 50l supernatanti kahte kaevukesse test slaidil.  
3. Raputa lateksreagenti hoolikalt ja vii tilgutusvahendit kasutades esimesse 

testi ringi.  
4. Raputa kontroll lateksreagenti hoolikalt ja vii tilgutusvahendit kasutades Teise 

testi ringi. 
5. Sega kumbagi ringi kasutades eraldi segamispulka, tagades kogu ringi 

kattumise seguga.  
6. Õrnalt slaidi 2 minuti jooksul kallutadades määrata aglutinatsioon, või selle 

puudumine 
 
 

TULEMUSED JA TULEMUSTE INTERPRETEERIMINE 
 
Pärast 2 minuti möödumist uurida slaidi hästivalgustatud kohas. 
Positiivne kontroll peab andma positiivse reaktsiooni 2 minuti jooksul. Negatiivset 
tulemust saab stimuleerida vahetades testprotseduuri jooksul mitte-inokuleeritud 
puhvri fekaalse proovi vastu. Negatiivne kontroll peab andma negatiivse tulemuse 2 
minuti jooksul. Kui kontrollid ei anna oodatud tulemusi, tuleb testi tulemused lugeda 
väärateks. 
 

VEA OSTING 
 
Kasuta saasuse vältimiseks iga proovi pealepanekuks eraldi ühekordset otsikut.  
 
Keera kõikide reagendipudelite korgid peale kasutamist koheselt kinni. 
 
Enne reagentide kasutamist viia reagendid toatemperatuurile (20°C kuni 25°C). 
Segada õrnalt reagente pudelit keerutades. 
 
Testi tohivad teha vaid isikud, kes on saanud selleks ettevalmistuse. Kahjustunud või 
saastunud reagente ei tohi kasutada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUATSIOONIANDMED 
 
Virotect Rota reprodutseeritavus on 100% ( +/- üks topeltlahjendus). 
 

 Virotect Rota Kokku 

 + -  

PCR + 101 3 104 

PCR - 3 99 102 

 104 102 206 

 
Tundlikkus 97.2% 
Spetsiifilisus 97.1% 
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