
Senzorický panel Reveal, Panel Reveal AST GN01 

DML-00005 Rev F   Stránka 1 z 18 

 
Senzorický panel Specific Reveal 

Panel Specific Reveal AST GN01  

 

Pokyny k použití 

 

 

 

* Poznámka: Tři přístroje SPECIFIC REVEAL zobrazené na snímku. Přístroj SPECIFIC REVEAL prodávaný samostatně. 
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Katalog  

900-00002 Senzorický panel Specific Reveal, sada 20 kusů.  

900-00008 Panel Specific Reveal AST GN01, sada 20 kusů. 

Pouze pro diagnostické použití in vitro, 
Pouze pro profesionální použití. 

 

 

Specific Diagnostics Inc. 
130 Baytech Dr 

San Jose, CA 95134 

E-mail: admin@specificdx.com 

Tel.: 408.896.3190 

Webová stránka: www.specific-dx.com 

Specific Reveal a Specific AST jsou ochranné známky společnosti Specific Diagnostics 

Zákaznická a technická podpora 
Webová stránka: www.specific-dx.com/customer-portal 

E-mail: admin@specificdx.com 

408.896.3190 

 

 
Qarad EC-REP BV 

Pas 257, 2440 Geel 

BELGIE 

www.QARAD.com 

 

Informace o produktu a poslední novinky o naší společnosti naleznete online na webu https://specificdx.com/. 

Pro zákaznickou podporu nám napište na adresu customerservice@specificdx.com. 

 

http://www.specific-dx.com/
http://www.specific-dx.com/customer-portal
mailto:admin@specificdx.com
http://www.qarad.com/
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Tato příručka obsahuje provozní postupy pro následující výrobek Specific Diagnostics:  

 

900-00002 Senzorický panel Specific Reveal™, sada 20 kusů. 

900-00008 Panel Specific Reveal AST GN01, sada 20 kusů. 

 

 

Copyright © 2019 společnosti Specific Diagnostics, Inc. Všechna práva vyhrazena. 

 
 

Poznámka: Následující symbol se v této příručce používá k upozornění na varování, upozornění nebo provozní 

postupy, které mohou přímo ovlivnit bezpečný provoz výrobků, jichž se tato příručka týká. Před použitím přístrojů je 

třeba si tyto pokyny a prohlášení přečíst a porozumět jim. 

 
 

 

 

 
Specific Diagnostics, SPECIFIC REVEAL™ a Specific AST™ jsou registrované ochranné známky společnosti Specific 

Diagnostics, Inc v USA 

 

Pro uživatele v Evropské unii (nařízení (EU) 2017/746) a v zemích s podobnými požadavky: Pokud dojde během používání 

nebo výsledkem používání tohoto zařízení k vážné nehodě, nahlaste ji jeho výrobce a/nebo jejich autorizovanému 

zástupci a také národním úřadům. 
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Na štítku výrobku nebo v návodu k použití se mohou objevit následující symboly. 
 

Katalogové číslo 

n 
Obsahuje dostatečný počet na <n> analýz 

 

Kód šarže 

 

Diagnostické zdravotnické zařízení pro vyšetření in vitro 

 

Teplotní limit 

 

Nepoužívejte opakovaně 

 

Datum spotřeby 

 

Poraďte se s pokyny k použití 

 

Výrobce  

 

Datum výroby 

 

Autorizovaný zástupce v Evropské unii 

 

CE – označení o shodě 

 

 

V případě poškození neotevírejte 
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Manipulujte opatrně 

 

 

Množství 

 
Manipulujte s rukavicemi 

 
Další informace naleznete na bezpečnostním datovém listu 

 Vyrobeno ve Spojených státech amerických 

 Položky, které jsou součástí balení 
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1. Prohlášení zamýšleného použití 

Systém Reveal AST je in-vitro diagnostický (IVD) automatizovaný systém pro antimikrobiální testování citlivosti 
organismů přímo z pozitivní krevní kultury. Analýzy Reveal AST jsou indikovány pro testování citlivosti 
konkrétních patogenních bakterií běžně spojených nebo způsobujících bakterémii a také bakteriálních izolátů z 
dalších typů vzorků. Výsledky jsou určeny k použití ve spojení s barvením podle Grama, identifikací organismu 
a dalšími klinickými laboratorními nálezy.  Pro testování systémem Reveal AST jsou v breakpointech EUCAST 
indikovány následující antimikrobiální agenti/organismy (Evropské komise zabývající se testováním 
antimikrobiální citlivosti). 

Gramnegativní kombinace antimikrobiálních látek a organismů: 

Amikacin: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella 
aerogenes, Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Proteus mirabilis a Acinetobacter 
baumannii. 

Amoxicillin / kyselina klavulanová: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus 
mirabilis a Citrobacter koseri. 

Ampicillin: Escherichia coli a Proteus mirabilis. 

Aztreonam: Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia 
coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae a Pseudomonas aeruginosa. 

Cefepim: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter 
cloacae, Citrobacter freundii, Citrobacter koseri a Proteus mirabilis. 

Cefotaxim: Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, 
Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae a Proteus mirabilis. 

Cefoxitin: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis a Citrobacter koseri. 

Ceftazidim: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella 
aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii a Citrobacter koseri. 

Ceftazidim/avibactam: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii a Citrobacter koseri. 

Ceftolozan/tazobactam: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella 
aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae. 

Ciprofloxacin: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii a 
Citrobacter koseri. 

Ertapenem: Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter 
cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii a Citrobacter koseri. 
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Gentamicin: Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella 
aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii a Citrobacter koseri. 

Imipenem: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii a Citrobacter koseri. 

Levofloxacin: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii a 
Citrobacter koseri. 

Meropenem: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii a 
Citrobacter koseri. 

Meropenem/Vaborbactam: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Escherichia 
coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, a Citrobacter koseri. 

Piperacillin: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella aerogenes, Enterobacter 
cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis a Citrobacter freundii. 

Piperacillin/Tazobactam: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella aerogenes, 
Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii a Citrobacter koseri. 

Tigecyclin: Escherichia coli a Citrobacter koseri. 

Tobramycin: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii a 
Citrobacter koseri. 

Trimethoprim/Sulfamethoxazole: Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii a 
Citrobacter koseri. 

Ceftazidim / kyselina klavulanová: (potvrzení ESBL) Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca 
a Proteus mirabilis. 
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2. Bezpečnostní opatření k použití 

• Tento výrobek lze použít pouze se systémem Reveal AST. 

• Výkonnost tohoto testu byla hodnocena pouze s použitím následujících lahviček s krevními kulturami:  
o BD BACTEC Plus Aerobic/F Medium 
o BD BACTEC Plus Anaerobic 
o BD BACTEC Standard Aerobic 
o BD BACTEC Standard Anaerobic 
o BD BACTEC Lytic Anaerobic 
o BD BACTEC Peds Plus 
o bioMérieux BACT/ALERT FA Plus Aerobic 
o bioMérieux BACT/ALERT FN Plus Anaerobic 
o bioMérieux BACT/ALERT PF Plus 
o bioMérieux BACT/ALERT SA Standard Aerobic 
o bioMérieux BACT/ALERT SN Standard Anaerobic 

• Pozitivní vzorky krevních kultur musí být provedeny pomocí testu Reveal AST na systému Reveal AST do 16 
hodin od pozitivity vzorku. 

• Pozitivní vzorky krevních kultur musí být vloženy do systému Reveal AST a cyklus musí být zahájen do 20 
minut po naočkování panelu Reveal AST, aplikaci senzorického panelu Reveal a zapečetění.  

• Identifikace organismů získaná z jiného identifikačního systému CE-IVD nebo FDA musí být zadána do 
systému Reveal AST před nahlášením MIC a kategorických interpretací. 

• Pokud není individuální výsledek MIC dostupný, je třeba provést offline testování citlivosti.   

3. Kontraindikace k použití 

• Tento produkt by neměl být používán k testování krevních kultivačních médií, která obsahují živočišné uhlí. 

• Vzorky s výsledky barvení podle Grama, které naznačují, že pozitivní krevní kultura obsahuje kvasinky nebo 
grampozitivní bakterie nebo obsahuje více než jeden organismus (tj. polymikrobiální vzorky).  

• Vzorky, u nichž byla rychlou identifikační metodou CE-IVD nebo FDA, jako je multiplexní identifikační test 
založený na PCR, zjištěna polymikrobiální přítomnost vzorku nebo přítomnost kvasinek či grampozitivních 
bakterií. 

4. Bezpečnost: Výstrahy a bezpečnostní opatření 

Obecná bezpečnostní opatření 

1. Pro diagnostické použití in vitro. 
2. Tato analytická sada zahrnující panel Reveal AST GN01, senzorický panel Reveal a očkovací vodu s 

prostředkem PLURONIC® jsou určeny k pouze k jednorázovému použití.  Nepoužívejte je opakovaně. 
3. Výsledky systému Reveal AST by měl interpretovat vyškolený zdravotnický pracovník ve spojení s 

příznaky a symptomy pacienta a dalšími diagnostickými informacemi. 
4. Nepoužívejte, pokud je porušena celistvost obalu výrobku panel Reveal AST nebo senzorický panel 

Reveal (je rozlepený, propíchnutý nebo roztržený). 
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5. Panely Reveal AST by se neměly používat, pokud existuje některý z následujících stavů: a) není 
přítomen vysoušecí prostředek nebo je porušen, b) jamky panelu jsou zabarvené (např. PHO, různá 
antimikrobika). 

6. Analytická sada Reveal AST je určena pouze pro použití se specifickým systémem Reveal AST. 
7. Senzory Reveal by měly být použity do 30 minut od otevření balení senzoru.  
8. Nepoužívejte analytickou soupravu po uplynutí doby použitelnosti. 
9. Tato sada obsahuje produkty živočišného původu. Osvědčená znalost původu a/nebo hygienického 

stavu zvířat zcela nezaručuje nepřítomnost přenosných patogenních agens. Proto se doporučuje 
považovat tyto produkty za potenciálně infekční a zacházet s nimi za dodržení obvyklých 
bezpečnostních opatření (nepolykat, nevdechovat). 

Bezpečnostní opatření 

1. Při manipulaci s infekčními nebo potenciálně infekčními materiály (např. vzorky pacientů nebo 
spotřební materiál) a při jejich likvidaci by měl vyškolený a kvalifikovaný laboratorní personál nosit 
vhodné ochranné pomůcky (rukavice, laboratorní plášť, ochranné brýle) a dodržovat standardní 
bezpečnostní opatření. 

2. Při manipulaci s biologickými vzorky je třeba dodržovat bezpečnostní postupy zařízení. 
3. Materiály použité v tomto testu, včetně panelů a lahviček se vzorky, by měly být zlikvidovány v souladu 

s federálními, státními a místními předpisy. 

Bezpečnostní opatření v laboratoři 

1. Pokud lahvičky s krevními kulturami obsahují pryskyřici, použijte jehlu o průměru 18, abyste zabránili 
přenosu kuliček pryskyřice do lahvičky se vzorkem.   

Skladování  

1. Senzorický panel Reveal (900-00002) je třeba skladovat při teplotě 5–25 °C.  
2. Panel Reveal AST GN01 (900-00008) je třeba skladovat při teplotě 2–25 °C. 

Degradace produktu  

Dlouhodobé vystavení jiným než doporučeným podmínkám skladování může vést ke ztrátě účinnosti 
antimikrobiálních látek a snížení účinnosti senzorického panelu Reveal AST.  Nepoužívejte po uplynutí doby 
použitelnosti.  
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5. Shrnutí a zásady postupu 

Analýzy Reveal AST pracují přímo s pozitivní krevní kulturou a poskytují hodnoty MIC na základě testování 
dvojnásobného ředění antimikrobiálních látek. Systém Specific Reveal™ AST je založen na patentované 
technologii senzoru malých molekul, která se skládá z řady chemicky různorodých kolorimetrických senzorů. 
Tyto senzory reagují kvantitativní změnou barvy na těkavé organické sloučeniny (VOC), které jsou vedlejším 
metabolickým produktem mikrobiálního růstu.  

Široké spektrum citlivých chemických interakcí a vysoká citlivost senzorické soustavy umožňují rychlou reakci 
na mikrobiální těkavé organické látky. Když je senzorický panel přiložen k inokulovanému panelu AST, je nad 
každou jamkou umístěna soustava sedmi senzorů, která detekuje těkavé látky emitované mikroorganismy 
během růstu a usnadňuje tak hodnocení růstu v přítomnosti a nepřítomnosti antimikrobiálních látek, což 
umožňuje stanovení profilů citlivosti na antimikrobiální látky. Protože senzory reagují na těkavé látky v 
prostoru nad každou jamkou, není nutný optický přístup k tekutině (jako u metod založených na zákalu, 
laserovém rozptylu nebo mikroskopii), což umožňuje přípravu inokula přímým ředěním pozitivního vzorku 
krevní kultury.  

6. Senzorický panel SPECIFIC REVEAL a součásti Specific REVEAL AST GN01 

 

  

Obrázek 1. (1) Sestava senzorů Specific Reveal. (2) Identifikační čárový kód složený z údajů o šarži, čísla výrobku, 
sériového čísla 
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Obrázek 2. (1) Panel Specific Reveal AST GN01. 

 

7. Dodané materiály 

Senzorický panel Specific Reveal™ AST skládající se z:   

• 900-00002 Senzoru Specific Reveal, sada 20 kusů.  
 

8. Nutné, ale nedodané materiály 

• Specific Reveal™ (900-00001) 

• Těsnicí prostředek Specific Reveal™ (900-00003) 

• Panel Specific Reveal AST GN01, sada 20 kusů (900-00008). 

• Voda PLURONIC pro ředění inokula  

• Zásobníky rehydrátoru/inokulátoru  

• Pozitivní krevní kultura 

• Pipeta P200 a špičky 

• Sterilní hypodermické jehly 18g  

• 5ml stříkačka 

• 15ml kónické zkumavky 

• Destičky s krevním agarem (BAP) 

• Sterilní fyziologický roztok  

• Odstředivka 

1 
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• Polštářky se 70% izopropylalkoholem 

• Rehydrátor / očkovací nástroj nebo ekvivalent 

• Kimwipe 

• Čtečka čárových kódů  

• Skříň biologické bezpečnosti 

• 0,5 McFarland Standard nebo nefelometr 

9. Postup 

9.1. Testování citlivosti na antimikrobiální látky Příprava vzorku (extrakce) 

• Odstřeďte krev na kultivaci a otřete septum lahvičky 70% izopropylalkoholem. 

• Pomocí jehly 18G a 5ml injekční stříkačky nasajte přibližně 3–5 ml vzorku pozitivní krevní kultury (PBC) 
a nadávkujte do 15ml kónické zkumavky.   

 

Obrázek 3. Příprava vzorku pro systém Specific Reveal AST zahrnuje zředění do vody PLURONIC, následné naočkování 
panelu Reveal AST a následné utěsnění panelu senzoru Reveal k panelům Reveal AST pomocí těsnicího zařízení Reveal 
AST. 

9.2. Příprava gramnegativního panelu z pozitivní krevní kultury 

Ředění pozitivní krevní kultury 

• Po extrakci vzorku PBC do 15ml kónické zkumavky promíchejte 3–5 ml vzorku, abyste zajistili 
rovnoměrné rozložení buněk. 

• Proveďte ředění 1:1000 přidáním 25 µl PBC do 25 ml pluronové vody a jemně zkumavku 8–10krát 
převraťte, aby byla suspenze homogenní. 

Příprava panelu Reveal AST 

• Vyjměte panel Reveal AST (900-00008) určený k použití ze skladu. Nepoužívejte jej, pokud je porušena 
neporušenost obalu (prošlý, neuzavřený, propíchnutý nebo roztržený). 

• Rozřízněte obal a vyjměte panel. Při skladování v chladničce panel ihned vyjměte z fóliového sáčku. 
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• Panely nepoužívejte, pokud existuje některá z následujících podmínek: 
o Vysoušedlo není přítomno nebo je poškozené. 
o Jamky panelu jsou odbarvené (např. PHO, různá antimikrobika). 

Očkování panelu Specific Reveal AST  

• Odlijte suspenzi Pluronic do zásobníku rehydrátoru/inokulátoru a zajistěte rovnoměrnou distribuci 
v zásobníku. 

• Pomocí rehydrátoru/inokulátoru přeneste 115 µl vzorku do každé jamky panelu. Pokud se používá 
alternativní inokulační systém, rehydratujte panel AST pomocí 115 µl ± 10 μl suspenze Pluronic. 

• Pokračujte v utěsňování panelu. 
 

9.3. Utěsňování panelů 

• *Po celou dobu utěsňování udržujte panel Reveal AST a senzorický panel Reveal ve vodorovné a 
rovné poloze.* 

• Zkontrolujte, zda na povrchu panelu AST nejsou stopy po kapkách. Otřete horní část panelu utěrkou 
Kimwipe, abyste se ujistili, že na povrchu panelu není žádná tekutina. Jakákoli vlhkost na povrchu 
ovlivní kvalitu utěsnění senzorického panelu.  

• Otevřete senzorický panel Reveal (900-00002), který má být testován, a na kartu umístěte 
identifikační čárový kód vzorku. *Nedotýkejte se přímo povrchu senzoru. Při manipulaci se 
senzorickým panelem Reveal vždy používejte rukavice. Snímač vždy držte za okraj rámečku, nikdy 
ne za spodní stranu snímače.* 

• Umístěte testovaný senzorický panel Reveal na vložený antimikrobiální panel se záložkou v levém 
horním rohu vedle jamky A1, jak je znázorněno na obrázku 4. 

 

Obrázek 4. Umístěte testovaný senzorický panel Reveal na vložený 
antimikrobiální panel se záložkou v levém horním rohu vedle jamky A1. 

 

• Otevřete zásuvku těsnicího zařízení stisknutím tlačítka, které je obklopeno zelenou LED diodou.  
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Pokud těsnicí zařízení nesvítí zeleně, není připraveno k těsnění. 

• Umístěte panel do zásuvky těsnicího zařízení (viz IFU TĚSNICÍHO ZAŘÍZENÍ SPECIFIC REVEAL (DML-
00006)) s jamkou A1 v levém horním rohu (při pohledu na přístroj) (viz obrázek 5). Jemným 
zatlačením na okraje panelu se ujistěte, že je panel usazen ve vkládacím stupni.   

 
Obrázek 5. Umístěte panel s rámečkem do zásuvky těsnicího 
zařízení se zobáčkem v levém horním rohu 

 
 

• Opatrně zavřete zásuvku, dokud se neozve cvaknutí.  

• Těsnicí zařízení panel automaticky utěsní po uzavření zásuvky, a po dokončení utěsnění zásuvku 
vysune. Pokud se vzorek nevysune nebo těsnicí zařízení nefunguje, jak má, kontaktujte zákaznickou 
podporu. Zásuvku NEOTVÍREJTE silou, mohlo by dojít k poškození těsnicího zařízení. 

• UPOZORNĚNÍ: Analýza Reveal AST může být teplá z procesu utěsnění. 

• Zkontrolujte, zda panel nevykazuje známky nesprávného utěsnění, například bubliny. Pokud není 
utěsnění správné, obraťte se na zákaznickou podporu. Nikdy se nepokoušejte znovu utěsnit 
utěsněný panel. 

• Po utěsnění nahlédněte do IFU SPECIFIC REVEAL a vložte zapečetěný SENZORICKÝ PANEL REVEAL 
do zařízení SPECIFIC REVEAL. 

10. Kontrola kvality 

Přijatelnost antimikrobiálních látek by měla být zkontrolována testováním organismů se známými breakpointy 
a rozsahy MIC, viz tabulka 1 níže Kontrola kvality, subkultura kmenů a údržba 

• Kmeny kontroly kvality ze zmrazené zásoby rozetřete na destičku krevního agaru (subkultura F1). 
Inkubujte destičky dnem vzhůru při 37 °C přes noc. Po noční inkubaci při 37 °C lze destičku F1 
skladovat při 4 °C po dobu jednoho týdne. Doporučuje se připravovat každý týden čerstvou subkulturu 
F1 ze zmrazených zásob. 

• Subkultivujte kmeny kontroly kvality z destičky F1 na destičku s krevním agarem, abyste získali 
subkulturu F2. Inkubujte destičky obrácené dnem vzhůru při 37 °C přes noc nebo podle potřeby, 
dokud nedojde k dostatečnému růstu pro vytvoření 0,5 McFarlanda. Před každým dnem testování 
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kontroly kvality by měla být připravena čerstvá subkultura F2.  
 

10.1. Příprava panelu Reveal AST pro kontrolu kvality 

 

• Vyjměte ze skladu panely, které mají být použity. Nepoužívejte jej, pokud je porušena neporušenost 
obalu (neuzavřený, propíchnutý nebo roztržený). 

 

10.2. Očkování panelu Reveal AST pro kontrolu kvality 

 
• Připravte 0,5 McFarlanda ve sterilním fyziologickém roztoku výběrem 2–3 izolovaných kolonií z čerstvé 

destičky F2 (ne starší než 24 hodin) pomocí 0,5 McFarlandova standardu nebo nefelometru. 
• Proveďte ředění 1:200 přidáním 125 µl McFarlandu do 25 ml vody Pluronic a jemně 8–10krát 

převraťte, aby byla suspenze homogenní.  
• Odlijte suspenzi Pluronic do zásobníku rehydrátoru/inokulátoru a zajistěte rovnoměrnou distribuci v 

zásobníku.  
• Pomocí rehydrátoru/inokulátoru přeneste 115 µl vzorku do každé jamky panelu. 

 

10.3. Utěsnění panelů 

Pokyny k utěsnění panelů naleznete v části 9.3 

10.4. Kmeny kontroly kvality 

Výsledky Reveal pro doporučené kontrolní organismy z ATCC (American Type Culture Collection) jsou uvedeny 
v následující tabulce.  

Tabulka 1: Testování kontroly kvality antimikrobiální citlivosti panelu AST GN01 

Antimikrobiální 
Předpokládan

ý rozsah 
panelu 

E. coli   ATCC® 
25922 

P. aeruginosa 
ATCC® 27853 

K. pneumoniae  
ATCC® 700603 

K. pneumoniae 
ATCC BAA-

2814 

Amikacin 4–16 ≤4 ≤4   

Ampicillin 4–8 ≤4–8  >8  

Amoxicillin-kyselina 
klavulanová 

4/2-16/2 
≤4–8  ≤4–16 

 

Aztreonam 1–16 ≤1 2–8 8- >16  

Cefepim 0,125–64 ≤0,12 0,5–4 0,5–2  

Cefotaxim 0,125–4 ≤0,12 >4   

Cefoxitin 8–16 ≤8    

Ceftazidim 0,125–64 ≤0,12 1–4 16–64  

Ceftazidim/avibactam 
0,25/4, 1/4–

16/4 
≤0,25–0,5 0,5–4 0,25–2 

 



Senzorický panel Reveal, Panel Reveal AST GN01 

DML-00005 Rev F   Stránka 17 z 18 

Antimikrobiální 
Předpokládan

ý rozsah 
panelu 

E. coli   ATCC® 
25922 

P. aeruginosa 
ATCC® 27853 

K. pneumoniae  
ATCC® 700603 

K. pneumoniae 
ATCC BAA-

2814 

Ceftazidim / kyselina 
klavulanová 

0,25/4-8/4 
Neg  Poz 

 

Ceftolozan/tazobactam 1/4-4/4 ≤1 ≤1 ≤1–2  

Ciprofloxacin 0,06, 0,25–1 ≤0,06 0,12–1   

Ertapenem 0,12–1 ≤0,12    

Gentamicin 2–4 ≤2 ≤2   

Imipenem 1–8 ≤1 1–4 ≤1  

Levofloxacin 0,25–1 ≤0,25 0,5–4   

Meropenem 0,12–8 ≤0,12 0,12–1   

Meropenem/Vaborbactam 2/8-8/8 ≤2 ≤2  ≤2 

Piperacillin 8–16 ≤8 ≤8   

Piperacillin –tazobactam 4/4-16/4 ≤4 ≤4–8 8- >16  

Tigecycline 0,5–1 ≤0,5    

Tobramycin 2–4 ≤2 ≤2   

Trimethoprim-
sulfamethoxazol 

2/38-4/76 
≤2 >4  

 

 

11. Interpretace výsledků 

11.1. Citlivost výsledků  

Jakmile je systému poskytnuta identifikace organismu některým z testů identifikace schválených FDA nebo 
certifikovaných testů CE-IVD, systém vygeneruje minimální inhibiční koncentrace (MIC) a interpretace 
(výsledek SIR) pro každou antimikrobiální látku na základě aktuálních breakpointů EUCAST/CASFM.  Ve sloupci 
SIR zprávy o pacientovi se zobrazí následující interpretace: 

• S = citlivé 

• I = citlivé, zvýšená expozice 

• R = odolné 

12. Výkonnostní charakteristiky 

Výkonnostní charakteristiky testů Reveal AST byly zjištěny při hodnocení v několika klinických laboratořích.  

12.1. Omezení 

U následujících kombinací druhů a léčiv proveďte před nahlášením výsledků alternativní metodu testování: 
Piperacillin/tazobactam: C. freundii, K. aerogenes, K. oxytoca 
 
U následujících kombinací druhů a léčiv může Reveal poskytnout rezistentní výsledek, který může být 
referenční metodou shledán citlivým. Pokud je to pro péči o pacienta kritické, potvrďte tyto výsledky 
alternativní metodou: 
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• Ceftolozane/tazobactam s E. cloacae a K. aerogenes 

• Imipenem s K. aerogenes   

• Ertapenem s E. cloacae  

• Meropenem/vaborbactam s K. pneumoniae a K. aerogenes 

• Amoxicillin/klavulanát s K. oxytoca 
 
U následujících kombinací druhů a léčiv může Reveal poskytnout citlivý výsledek, který může být referenční 
metodou shledán rezistentní. Pokud je to pro péči o pacienta kritické, potvrďte tyto výsledky alternativní 
metodou. 

• Cefoxitin s K. oxytoca  

• Imipenem s E. cloacae a K. oxytoca 

• Ertapenem s K. oxytoca 

• Ceftazidim/avibactam s E. coli a K. aerogenes  

• Piperacillin/tazobactam s Proteus mirabilis 
 
Schopnost systému Reveal detekovat rezistenci na amikacin, ceftazidim/avibactam, meropenem a 
meropenem/vaborbactam u C. koseri není známa, protože v době srovnávacího testování nebyly rezistentní 
organismy k dispozici. 
 

 


