
VIROTECT ROTA Ref OD038 
Gyors latex lemez teszt Rotavirus kimutatására székletmintából 
Tárolás 2°C

 
– 8°C-on. NE FAGYASSZUK! 

Csak in-vitro diagnosztikai célra használható. 

 
 

BEVEZETÉS ÉS AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS 
 
A Rotavirus a gasztroenteritisz és a hasmenés 
gyakori okozója, különösen csecsemőknél és fiatal 
gyerekeknél. Ez kiszáradást és az elektrolitegyensúly 
felbomlását eredményezheti. 
 
Eddig a Rotavirus diagnosztizálása 
elektronmikroszkóppal történt. A latex agglutinációs 
és ELISA módszerek kényelmesebb alternatívát 
jelentenek. 
 
A VIROTECT ROTA kit egy gyors latex agglutinációs 
teszt a Rotavirus kimutatására székletmintából. 
Csak professzionális használatra! 
 

A TESZT MŰKÖDÉSI ELVE 
 
A latex részecskék a Rotavirus A csoportja elleni nyúl 
antitestekkel vannak bevonva. 
 
A székletből extraktumot készítünk, amely amikor a 
teszt Latex Reagenséhez adjuk, a Rotavirus A 
csoportú antigénjének jelenlétekor agglutinálja a latex 
részecskéket. 
 
A Controll Reagens szintén megtalálható a kitben, 
latex részecskékből áll, amelyek normál nyúl 
globulinokkal vannak bevonva. Ez a regaens az 
alkalmanként előforduló nem-specifikus reakciók 
kimutatására szolgál. A reagens nem agglutinálhat 
még az A csoportú Rotavirus antigén jelenlétében 
sem. 
 

A KIT TARTALMA 
 

            Ref 

                                                          OD038                           

Latex Test  

Latex részecskék szuszpenziója, melyek a Rotavirus A 
csoportja elleni antitestekkel vannak bevonva (kb 1%). 
Használatra kész reagens.  
 

Latex Control  

Latex részecskék szuszpenziója, melyek nem-
specifikus nyúl antitestekkel vannak bevonva (kb. 
1%). Használatra kész reagens. 
 

CONTROL +            0.5ml 

Pozitív kontroll. Inaktivál Rotavirust tartalmazó tiszta 
sejttenyésztő oldat. Használatra kész reagens. 
 

Buf             50ml 

Foszfát puffer kb. 4% EDTA-val. Használatra kész 
reagens. 
 
KEVERŐK                                           100 
ELDOBHATÓ TESZT-LEMEZEK         34 
HASZNÁLATI UTASÍTÁ                       1                     
        

SZÜKSÉGES, DE A KITBEN NEM TALÁLHATÓ 
ANYAGOK 

 
Csövek csavaros kupakkal 
Laboratóriumi centrifuga 
Mikropipetták 
 

ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 
A VIROTECT ROTA reagensek konzerválószerként 
0.095% nátrium-azidot tartalmaznak, amely lenyelve 
toxikus lehet. A nátrium-azid ólommal és rézzel 
reakcióba lépve erősen robbanásveszélyes sókat 
alkothat. A kiöntést nagy mennyiségű vízzel higítva 
végezzük. 
 
 

A VIROTECT ROTA reagensek nem tartalmaznak 
veszélyes alkotóelemeket a UK Chemicals 
(Hazardous Information and Packaging for Supply) 
előírásai szerint. Ennek ellenére, a használat és a 
kiöntés során az összes reagenst potenciális 
környezetszennyező anyagként kell kezelni. A végső 
megsemmisítést a helyileg érvényes törvények 
szerint kell elvégezni. 
 
Az összes mintát, az antigén extraktumokat és a 
használt teszt-kártyákat potenciálisan fertőzőnek kell 
tekinteni. A puffer nem öli meg az összes jelenlévő 
baktériumot. Biztonságosan dobja ki a szennyeződött 
anyagokat. 

TÁROLÁS 
 
A reagenseket 2

o
C

 
– 8

o
C között kell tárolni. 

 
A kit a dobozon és a komponenseken feltüntetett 
lejárati időig működik a specifikációk szerint. A lejárati 
idő annak a hónapnak az utolsó napja, amely a 
doboz címkéjén és az üvegeken fel van tüntetve. Ne 
használja a reagenseket a lejárati idő eltelte után. 
 
Óvjuk a reagenseket extrém hőmérsékletektől. Ne 
tegyük őket közvetlen napsütéses helyre. 
 
EGYETLEN REAGENST SE FAGYASSZUNK LE, 
mivel az irreverzibilis károsodást okozna. 
 
 

A MINTÁK TÁROLÁSA ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
Ha a mintát nem azonnal vizsgáljuk meg, akkor 2

 o
C

 
- 

8
o
C-on egy éjszakán át, - 20

 o
C-on hosszabb ideig 

tárolható. 
 
Készítsen a székletmintából kb. 10%-os 
szuszpenziót, 0,1ml vagy 0,1g mintát adva 1,0 ml 
pufferhez egy csavaros tetejű csőben. Keverje össze 
alaposan. Hagyja állni szobahőmérsékleten 1-2 
percig. Folytassa az eljárást “A vizsgálat menete” 
részben leírtak szerint. 
 

A REAGENSEK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
A vizsgálat megkezdése előtt hagyja az összes 
reagenst szobahőmérsékletűre (20

o
C – 25

o
C) 

felmelegedni. Finoman keverje össze az összes 
reagenst a latex teljes reszuszpendálására. 
Vigyázzon, hogy a reagensek ne habosodjanak fel. 
 
 

A HASZNÁLHATÓSÁG KORLÁTAI 
 
Ebben a teszben mintaként csak széklet használható. 
 
Nincsen újrahasznosítási protokol a termékre 
vonatkozóan. 
 
Alacsony, vagy kétséges pozitív eredmény esetén a 
vizsgálatot meg kell ismételni. A diagnózis nem 
állítható fel kizárólag egy klinikai vizsgálat 
eredményeire alapozva. A teszt értékelésénél nagyon 
tanácsos az összes klinikai adatot figyelembe venni. 
 
Az eredményeket az összes klinikai adat figyelembe 
vételével értékelje, mivel a pozitív VIROTECT ROTA 
teszt nem feltétlenül zárja ki más mikrobiális fertőzés 
egyidejű jelenlétét. 
 
A VIROTECT ROTA a betegség akut fázisában 
alkalmazható teszt. Az akut fázis után gyűjtött 
székletminták a reagens érzékenységi küszöbe alatti 
koncentrációban tartalmazhatnak antigéneket. 
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A VIZSGÁLAT MENETE 
 
Hagyja a reagenseket szobahőmérsékletűre felmelegedni. 
A. Rutin módszer 
1. Centrifugálja a fentiekben leírt módon előkészített mintákat kb 1000 g-vel 

10 percig.  

2.   A felülúszóból adjon 50l-t a teszt-kártya mindkét mélyedésébe. 
3.   Erőteljesen rázza fel a Test Latex reagenst, majd a mellékelt cseppentőt 

használva adjon egy csepp szuszpenziót az első teszt-körbe (Test Circle). 
4.   Erőteljesen rázza fel a Control Latex reagenst, majd a mellékelt 

cseppentőt használva adjon egy csepp szuszpenziót a második teszt-
körbe (Control Circle). 

5.   Keverje össze minden kör tartalmát, külön-külön eldobható keverőt 
használva minden körhöz, és terítse szét a keveréket a kör teljes 
területén. 

6.   Finoman és egyenletesen rázza és körkörösen mozgassa a tesz-kártyát 2 
percig, közben figyelje, hogy jelentkezik-e agglutináció. 

 
EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

 
Vizsgálja meg a teszt-kártyát erős fényben két perc elteltével. 
A pozitív kontrollnak pozitív eredményt kell mutatnia két percen belül. 
A negatív eredmény szimulálására használjon székletmintával nem beoltott puffert 
a teszt végrehajtása során. 
Ennek a negatív kontrollnak negatív eredményt kell adnia két percen belül. 
Ha a kontrollok vagy a felhasználó saját mintái nem a várt eredményt adják, akkor a 
teszteredményeket érvénytelennek kell tekinteni. 
 

HIBAELHÁRÍTÁS 
 
Minden mintához külön eldobható pipettahegyet használjon, hogy megelőzze a 
keresztszennyeződést. 
 
Csavarja vissza az összes reagens kupakját a használat után azonnal. 
 
A vizsgálat megkezdése előtt hagyja az összes reagenst szobahőmérsékletűre 
(20

o
C – 25

o
C) felmelegedni. Finoman keverje össze az összes reagenst finom fel-le 

fordítással vagy forgatással. 
 
A felhasználónak legalább minimális laboratóriumi gyakorlattal kell rendelkeznie. 
 
Ne használja a kit reagenseit, ha azok sérültek vagy fertőzöttek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 
 

A Virotect Rota teszt reprodukálhatósága 100% (+/- egy dupla higítás) 
 

 Virotect Rota Összes 

 + -  

PCR + 101 3 104 

PCR - 3 99 102 

 104 102 206 

 
Érzékenység: 97.2% 
Specifitás: 97.1% 
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