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Κατάλογος  

900-00002 Πλάκα αισθητήρα Specific Reveal, 20 τεμάχια.  

900-00008 Πλάκα μικροτιτλοποίησης AST Specific Reveal GN01, 20 τεμάχια. 

Μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση, 
Για επαγγελματική χρήση μόνο. 

 

 

Specific Diagnostics Inc. 
130 Baytech Dr 

San Jose, CA 95134 

E-mail: admin@specificdx.com 

Τηλ.: 408.896.3190 

Ιστότοπος: www.specific-dx.com 

Τα Specific Reveal και Specific AST αποτελούν εμπορικά σήματα της Specific Diagnostics 

Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και τεχνική υποστήριξη 
Ιστότοπος: www.specific-dx.com/customer-portal 

E-mail: admin@specificdx.com 

408.896.3190 

 

 
Qarad EC-REP BV 

Pas 257, 2440 Geel 

ΒΕΛΓΙΟ 

www.QARAD.com 

 

Για πληροφορίες προϊόντος και τα τελευταία νέα σχετικά με εμάς, επισκεφθείτε μας διαδικτυακά στη 

διεύθυνση https://specificdx.com/. Για υποστήριξη πελατών, στείλτε μας email στη διεύθυνση 

customerservice@specificdx.com. 
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mailto:admin@specificdx.com
http://www.qarad.com/


Πλάκα αισθητήρα Reveal, πλάκα μικροτιτλοποίησης AST Reveal GN01 

DML-00005 Αναθ. F   Σελίδα3 από 20 

Αυτό το εγχειρίδιο καλύπτει τις διαδικασίες λειτουργίας για το ακόλουθο προϊόν Specific Diagnostics:  

 

900-00002 Πλάκα αισθητήρα Specific Reveal™, 20 τεμάχια. 

900-00008 Πλάκα μικροτιτλοποίησης AST Specific Reveal GN01, 20 τεμάχια. 

 

 

 

Πνευματικά δικαιώματα © 2019 από την Specific Diagnostics, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

 
 
Σημείωση: Το ακόλουθο σύμβολο χρησιμοποιείται σε ολόκληρο το εγχειρίδιο ώστε να επιστήσει την προσοχή στον 

χρήστη όσον αφορά προειδοποιήσεις, σημειώσεις προσοχής ή λειτουργικές διαδικασίες που ενδέχεται να 

επηρεάζουν απευθείας την ασφαλή λειτουργία των προϊόντων που καλύπτονται από αυτό το εγχειρίδιο. Διαβάστε 

και κατανοήστε αυτές τις οδηγίες και τις δηλώσεις, πριν τη λειτουργία I. 

 
 

 

 

 
Τα Specific Diagnostics, SPECIFIC REVEAL™ και Specific AST™ είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα στις Η.Π.Α. από την 

Specific Diagnostics, Inc 

 

Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κανονισμός (Ε.Ε.) 2017/746) και σε άλλες χώρες με παρόμοιες απαιτήσεις: Σε 

περίπτωση που παρουσιαστεί ένα σοβαρό συμβάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής της συσκευής ή ως αποτέλεσμα 

της χρήσης της, αναφέρετέ το στον κατασκευαστή ή/και στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, καθώς επίσης και στην 

εθνική αρχή. 
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Τα ακόλουθα σύμβολα ενδέχεται να εμφανίζονται στην ετικέτα του προϊόντος ή τις οδηγίες 

χρήσης. 
 

Αριθμός καταλόγου 

n 
Περιέχει επαρκή αριθμό για <n> εξετάσεις 

 

Κωδικός παρτίδας 

 

In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή 

 

Όριο θερμοκρασίας 

 

Να μην επαναχρησιμοποιείται 

 

Ημερομηνία λήξης 

 

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης 

 

Κατασκευαστής  

 

Ημερομηνία κατασκευής 

 

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

 

Σήμανση συμμόρφωσης CE 
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Μην ανοίγετε, αν είναι κατεστραμμένο 

 

Χειριστείτε με προσοχή 

 

 

Ποσότητα 

 
Χειριστείτε με γάντια 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φύλλο 
δεδομένων ασφαλείας 

 Κατασκευάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

 Στοιχείο(α) που περιέχονται στη συσκευασία 
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1. Δήλωση προβλεπόμενης χρήσης 

Το Σύστημα Reveal AST είναι ένα διαγνωστικό in-vitro αυτοματοποιημένο σύστημα (IVD) για έλεγχο 
ευαισθησίας των μικροοργανισμών στα αντιμικροβιακά, απευθείας από θετική καλλιέργεια αίματος. Οι 
δοκιμασίες Reveal AST ενδείκνυνται για έλεγχο ευαισθησίας συγκεκριμένων παθογόνων βακτηρίων που 
συνήθως συνδέονται με ή προκαλούν βακτηριαιμία, καθώς και απομονώσεις βακτηρίων από άλλους τύπους 
δειγμάτων. Τα αποτελέσματα προορίζονται για χρήση σε συνδυασμό με χρώση κατά Gram, ταυτοποίηση 
οργανισμού και άλλα κλινικά, εργαστηριακά ευρήματα.  Οι ακόλουθοι αντιμικροβιακοί 
παράγοντες/οργανισμοί προορίζονται για έλεγχο με το σύστημα Reveal AST με τα κλινικά όρια της EUCAST 
(ευρωπαϊκή επιτροπή δοκιμών της ευαισθησίας σε αντιμικροβιακούς παράγοντες). 

Αντιμικροβιακοί συνδυασμοί/Συνδυασμοί οργανισμών αρνητικών κατά Gram: 

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

Αμοξικιλλίνη/Κλαβουλανικό οξύ: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, 
και Citrobacter koseri. 

Αμπικιλλίνη: Escherichia coli και Proteus mirabilis. 

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

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

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

Κεφοξιτίνη: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, και Citrobacter 
koseri. 

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

Κεφταζιδίμη/Αβιβακτάμη: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella 
pneumoniae, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, και Citrobacter 
koseri. 

Κεφτοζολάνη/Ταζομπακτάμη: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella 
aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae. 

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

Γενταμικίνη: Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella 
aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, και Citrobacter koseri. 

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

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

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

Μεροπενέμη/Βαμπορβακτάμη: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, 
καιCitrobacter koseri. 

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

Πιπερακιλλίνη/Ταζομπακτάμη: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella 
aerogenes, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, και 
Citrobacter koseri. 

Τιγεκυκλίνη: Escherichia coli και Citrobacter koseri. 

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

Τριμεθοπρίμη/Σουλφαμεθοξαζόλη: Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, και 
Citrobacter koseri. 

Κεφταζιδίμη/Κλαβουλανικό οξύ: (επιβεβαίωση ESBL) Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella 
oxytoca και Proteus mirabilis. 
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2. Προφυλάξεις χρήσης 

• Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το σύστημα Reveal AST. 

• Η απόδοση αυτού του ελέγχου έχει αξιολογηθεί χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τις ακόλουθες φιάλες 
καλλιέργειας αίματος:  

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 

• Τα θετικά δείγματα καλλιέργειας αίματος πρέπει να περνάνε από επεξεργασία χρησιμοποιώντας τη 
δοκιμασία Reveal AST στο σύστημα Reveal AST, εντός 16 ωρών από τη θετικότητα του δείγματος. 

• Τα θετικά δείγματα καλλιέργειας αίματος πρέπει να φορτώνονται στο σύστημα Reveal AST και η 
επεξεργασία πρέπει να ξεκινήσει εντός 20 λεπτών από τον ενοφθαλμισμό της πλάκας μικροτιτλοποίησης 
Reveal AST, τοποθετώντας την πλάκα αισθητήρα Reveal και πραγματοποιώντας σφράγιση.  

• Η ταυτοποίηση οργανισμού που αποκτάται από κάποιο άλλο σύστημα ταυτοποίησης CE-IVD ή σύστημα 
ταυτοποίησης που έχει αδειοδοτηθεί από τον FDA, πρέπει να εισαγάγεται στο σύστημα Reveal AST, πριν 
από την αναφορά των ερμηνειών MIC και των κατηγορηματικών ερμηνειών. 

• Αν ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα MIC δεν είναι διαθέσιμο, πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος ευαισθησίας 
εκτός σύνδεσης.   

3. Αντενδείξεις χρήσης 

• Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εξέταση μέσων καλλιέργειας αίματος που περιέχουν 
άνθρακα. 

• Τα δείγματα με αποτελέσματα χρώσης κατά Gram που υποδεικνύουν τη θετική καλλιέργεια αίματος 
περιέχουν ζύμες ή θετικά κατά gram βακτήρια, ή περιλαμβάνουν περισσότερους από έναν οργανισμούς 
(π.χ. πολυμικροβιακά δείγματα).  

• Δείγματα όπου μία μέθοδος ταχείας αναγνώρισης CE-IVD ή μέθοδος ταχείας αναγνώρισης με 
αδειοδότηση από τον FDA, όπως μία πολυπλεγμένη δοκιμασία αναγνώρισης με βάση εξέταση PCR, έχει 
καθορίσει ότι το δείγμα είναι πολυμικροβιακό ή περιέχει ζύμες ή θετικά κατά Gram βακτήρια. 

4. Ασφάλεια: Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις 

Γενικές προφυλάξεις 

1. Για in vitro διαγνωστική χρήση. 
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2. Αυτό το κιτ δοκιμασίας που αποτελείται από την πλάκα μικροτιτλοποίησης AST Reveal GN01, την 

πλάκα αισθητήρα Reveal και νερό ενοφθαλμισμού με PLURONIC® προορίζεται για μία μόνο χρήση.  
Να μην επαναχρησιμοποιείται. 

3. Τα αποτελέσματα από το σύστημα Reveal AST θα πρέπει να ερμηνεύονται από έναν εκπαιδευμένο 
επαγγελματία υγείας, σε συνδυασμό με τα σημεία και συμπτώματα του ασθενή και άλλες 
διαγνωστικές πληροφορίες. 

4. Να μη χρησιμοποιείται, αν η ακεραιότητα της πλάκας μικροτιτλοποίησης Reveal AST ή η συσκευασία 
της πλάκας αισθητήρα Reveal έχει αλλοιωθεί (δεν είναι σφραγισμένη, έχει τρυπηθεί ή σχιστεί). 

5. Οι πλάκες μικροτιτλοποίησης Reveal AST δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αν συντρέχουν 
οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες: α) το αποξηραντικό δεν είναι παρόν ή έχει σπάσει, β) οι 
θέσεις του πίνακα έχουν αποχρωματιστεί (π.χ. PHO, διάφορα αντιμικροβιακά). 

6. Το κιτ δοκιμασίας Reveal AST προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με το σύστημα Specific Reveal AST. 
7. Οι αισθητήρες Reveal πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός 30 λεπτών από το άνοιγμα της συσκευασίας 

του αισθητήρα.  
8. Μη χρησιμοποιείτε το κιτ δοκιμασίας μετά την ημερομηνία λήξης. 
9. Αυτό το κιτ περιέχει προϊόντα ζωικής προέλευσης. Η πιστοποιημένη γνώση της προέλευσης ή/και της 

υγειονομικής κατάστασης των ζώων, δεν εγγυάται πλήρως την απουσία μεταδοτικών παθογόνων 
παραγόντων. Συνιστάται, επομένως, αυτά τα προϊόντα να θεωρούνται ως δυνητικά μολυσματικά και 
να τυγχάνουν κατάλληλης μεταχείρισης, τηρώντας τις συνήθεις προφυλάξεις ασφαλείας (μη 
κατάποση, μη εισπνοή). 

Προφυλάξεις ασφαλείας 

1. Το εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο προσωπικό των εργαστηρίων θα πρέπει να φοράει κατάλληλο 
προστατευτικό εξοπλισμό (γάντια, ιατρικές ρόμπες, γυαλιά ασφαλείας) και να χρησιμοποιεί πρότυπα 
μέτρα προφύλαξης για τον χειρισμό και την απόρριψη των μολυσματικών ή δυνητικά μολυσματικών 
υλικών (π.χ. δείγματα ασθενή ή αναλώσιμα). 

2. Για τον χειρισμό των βιολογικών δειγμάτων θα πρέπει να ακολουθούνται οι διαδικασίες ασφαλείας 
του ιδρύματος. 

3. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη δοκιμασία, όπως οι πλάκες μικροτιτλοποίησης και τα 
φιαλίδια δειγμάτων, πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς, κρατικούς και 
τοπικούς κανονισμούς 

Εργαστηριακές προφυλάξεις 

1. Αν οι φιάλες καλλιέργειας αίματος περιέχουν ρητίνη, χρησιμοποιήστε μία βελόνα 18 gauge για να 
αποφύγετε τη μεταφορά των σφαιριδίων της ρητίνης στο φιαλίδιο δείγματος.   

Φύλαξη  

1. Η πλάκα αισθητήρα Reveal (900-00002) πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες 5 έως 25°C.  
2. Η πλάκα μικροτιτλοποίησης Reveal AST GN01 (900-00008) πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες 2 

έως 25°C. 
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Υποβάθμιση προϊόντος  

Η παρατεταμένη έκθεση σε συνθήκες φύλαξης διαφορετικές από τις συνιστώμενες, μπορεί να οδηγήσει σε 
απώλεια της δραστικότητας των αντιμικροβιακών παραγόντων και να μειώσει την απόδοση της πλάκας 
αισθητήρα Reveal AST.  Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης.  
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5. Περίληψη και αρχές της διαδικασίας 

Οι δοκιμασίες Reveal AST λειτουργούν απευθείας από μια θετική καλλιέργεια αίματος και παρέχουν τιμές 
MIC, βασισμένες σε ελέγχους μιας σειράς διπλής αραίωσης αντιμικροβιακών παραγόντων. Το σύστημα 
Specific Reveal™ AST βασίζεται σε ιδιοκτησιακή τεχνολογία αισθητήρα μικρών μορίων που αποτελείται από 
μια συστοιχία χημικά ποικίλων χρωματομετρικών αισθητήρων. Αυτοί οι αισθητήρες ανταποκρίνονται με μια 
ποσοτική αλλαγή στο χρώμα των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) που αποτελούν μεταβολικό υποπροϊόν 
της μικροβιακής ανάπτυξης.  

Το ευρύ φάσμα της συστοιχίας του αισθητήρα σχετικά με ευαίσθητες χημικές αλληλεπιδράσεις και ο υψηλός 
βαθμός ευαισθησίας του, επιτρέπει στη συστοιχία του αισθητήρα να ανταποκρίνεται γρήγορα στις 
μικροβιακές πτητικές οργανικές ενώσεις. Όταν η πλάκα αισθητήρα σφραγίζεται σε μια ενοφθαλμισμένη 
πλάκα μικροτιτλοποίησης AST, μια συστοιχία επτά αισθητήρων τοποθετείται πάνω από κάθε θέση και 
ανιχνεύει τις πτητικές ουσίες που εκπέμπονται από μικροοργανισμούς κατά την ανάπτυξη, ώστε να 
διευκολύνεται η αξιολόγηση της ανάπτυξης, παρουσία και απουσία αντιμικροβιακών, επιτρέποντας τον 
καθορισμό του προφίλ ευαισθησίας των αντιμικροβιακών. Επειδή ο αισθητήρας ανταποκρίνεται στις πτητικές 
ουσίες στον κενό χώρο πάνω από κάθε θέση, η οπτική πρόσβαση (όπως συμβαίνει με τις μεθόδους που 
βασίζονται στη θολερότητα, στη σκέδαση λέιζερ ή στη μικροσκοπία) δεν είναι απαραίτητη, επιτρέποντας τον 
ενοφθαλμισμό να προετοιμάζεται μέσω απευθείας αραίωσης του θετικού δείγματος καλλιέργειας.  

6. Μέρη πλάκας αισθητήρα SPECIFIC REVEAL και Specific REVEAL AST GN01 

 

  

Εικόνα 1. (1) Συστοιχία αισθητήρα Specific Reveal. (2) Ο γραμμωτός κώδικας αναγνωριστικού περιλαμβάνει τα 
δεδομένα παρτίδας, τον κωδικό προϊόντος, τον αριθμό σειράς 



Πλάκα αισθητήρα Reveal, πλάκα μικροτιτλοποίησης AST Reveal GN01 

DML-00005 Αναθ. F   Σελίδα13 από 20 

 

 

Εικόνα 2. (1) Πλάκα μικροτιτλοποίησης Specific Reveal AST GN01. 

 

7. Παρεχόμενα υλικά 

Η πλάκα αισθητήρα Specific Reveal™ AST αποτελείται από:   

• 900-00002 Aισθητήρα Specific Reveal, 20 τεμάχια.  
 

8. Απαιτούμενα υλικά που δεν παρέχονται 

• Specific Reveal™ (900-00001) 

• Συσκευή σφράγισης Specific Reveal™ (900-00003) 

• Πλάκα μικροτιτλοποίησης Specific Reveal AST GN01, 20 τεμάχια (900-00008). 

• Νερό PLURONIC για αραίωση ενοφθαλμισμού  

• Μέσο ενυδάτωσης/δίσκοι ενοφθαλμισμού  

• Θετική καλλιέργεια αίματος 

• Πιπέτες και ρύγχη P200 

• Αποστειρωμένες υποδόριες βελόνες 18 g  

• Σύριγγα 5 ml 

• Κωνικά σωληνάρια 15 ml 

• Τρυβλία με αγάρ αίματος (BAP) 

1 
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• Αποστειρωμένος φυσιολογικός ορός  

• Συσκευή περιδίνησης 

• Μαντηλάκια 70% ισοπροπυλικής αλκοόλης 

• Μέσο ενυδάτωσης/ενοφθαλμισμού ή ισοδύναμο 

• Μαντηλάκια Kimwipe 

• Συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα  

• Ερμάριο βιοασφαλείας 

• Πρότυπο 0,5 McFarland ή νεφελόμετρο 

9. Διαδικασία 

9.1. Έλεγχος ευαισθησίας των μικροοργανισμών στα αντιμικροβιακά Προετοιμασία 
δείγματος (Εξαγωγή) 

• Αναδεύστε το αίμα της καλλιέργειας αίματος και σκουπίστε το διάφραγμα της φιάλης με 70% 
ισοπροπυλική αλκοόλη. 

• Χρησιμοποιώντας βελόνα 18 G και σύριγγα 5 ml, αναρροφήστε περίπου 3 με 5 ml δείγματος θετικής 
καλλιέργειας αίματος (PBC) και κατανείμετέ το σε ένα κωνικό σωληνάριο 15 ml.   

 

Εικόνα 3. Η προετοιμασία δείγματος για το σύστημα Specific Reveal AST περιλαμβάνει την αραίωση σε νερό PLURONIC, 
μετά από ενοφθαλμισμό της πλάκας μικροτιτλοποίησης Reveal AST, ακολουθούμενο από σφράγιση της πλάκας 
αισθητήρα Reveal στις πλάκες μικροτιτλοποίησης Reveal AST χρησιμοποιώντας τη συσκευή σφράγισης Reveal AST. 

9.2. Προετοιμασία πλάκας μικροτιτλοποίησης αρνητικής κατά Gram από θετική 
καλλιέργεια αίματος 

Αραίωση της θετικής καλλιέργειας αίματος 

• Μετά την εξαγωγή του δείγματος PBC σε ένα κωνικό σωληνάριο 15 ml, αναδεύστε το δείγμα των 3 
έως 5 ml για να διασφαλίσετε την ίση κατανομή των κυττάρων. 
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• Πραγματοποιήστε αραίωση σε αναλογία 1:1000 προσθέτοντας 25 µl του PBC σε 25 ml του νερού 
Pluronic και αντιστρέψτε απαλά το σωληνάριο 8 με 10 φορές για να διασφαλίσετε πως το εναιώρημα 
είναι ομοιογενές. 

Προετοιμασία πλάκας μικροτιτλοποίησης Reveal AST 

• Αφαιρέστε τις πλάκες μικροτιτλοποίησης Reveal AST (900-00008) προς χρήση από τον χώρο φύλαξης 
τους. Να μη χρησιμοποιούνται, αν η ακεραιότητα της συσκευασίας έχει αλλοιωθεί (έχει λήξει, δεν 
είναι σφραγισμένη, έχει τρυπηθεί ή σχιστεί). 

• Κόψτε τη σακούλα και αφαιρέστε την πλάκα μικροτιτλοποίησης. Αν φυλάσσεται στο ψυγείο, 
αφαιρέστε την πλάκα μικροτιτλοποίησης αμέσως από τη σακούλα αλουμινίου. 

• Οι πλάκες μικροτιτλοποίησης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, αν συντρέχει οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες συνθήκες: 

o Το αποξηραντικό δεν είναι παρόν ή είναι σπασμένο. 
o Οι θέσεις της πλάκας μικροτιτλοποίησης έχουν αποχρωματιστεί (π.χ. PHO, διάφορα 

αντιμικροβιακά). 

Ενοφθαλμισμός σε πλάκα μικροτιτλοποίησης Specific Reveal AST  

• Διαχωρίστε το εναιώρημα Pluronic στο μέσο ενυδάτωσης/δίσκο ενοφθαλμισμού, διασφαλίζοντας 
την ίση κατανομή του σε όλο τον δίσκο. 

• Χρησιμοποιώντας το μέσο ενυδάτωσης/τη διάταξη ενοφθαλμισμού, μεταφέρετε 115 µl του 
δείγματος σε κάθε θέση της πλάκας μικροτιτλοποίησης. Αν χρησιμοποιείτε κάποιο εναλλακτικό 
σύστημα ενοφθαλμισμού, επανυδατώστε την πλάκα μικροτιτλοποίησης AST χρησιμοποιώντας 115 
µl ± 10 μl εναιωρήματος Pluronic . 

• Προχωρήστε στη σφράγιση της πλάκας μικροτιτλοποίησης. 
 

9.3. Σφράγιση των πλακών μικροτιτλοποίησης 

• *Διατηρείτε την πλάκα μικροτιτλοποίησης Reveal AST και την πλάκα αισθητήρα Reveal πάντοτε 
σε μία επίπεδη και ίση επιφάνεια καθ' όλη τη διαδικασία της σφράγισης.* 

• Ελέγξτε για οποιαδήποτε σημάδια σταγονιδίων στην επιφάνεια της πλάκας μικροτιτλοποίησης AST. 
Καθαρίστε το πάνω μέρος της πλάκας μικροτιτλοποίησης με ένα πανί Kimwipe για να 
διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχει καθόλου υγρό στην επιφάνεια της. Οποιαδήποτε υγρασία στην 
επιφάνεια θα επηρεάσει την ποιότητα της σφράγισης της πλάκας αισθητήρα.  

• Ανοίξτε μια πλάκα αισθητήρα Reveal (900-00002) προς έλεγχο και τοποθετήστε τον γραμμωτό 
κώδικα του αναγνωριστικού του δείγματος στη γλωττίδα. *Μην ακουμπάτε απευθείας την 
επιφάνεια του αισθητήρα. Να φοράτε πάντα γάντια, όταν χειρίζεστε μια πλάκα αισθητήρα 
Reveal. Να χειρίζεστε πάντα τον αισθητήρα από την άκρη του πλαισίου και ποτέ από την κάτω 
πλευρά του αισθητήρα.* 

• Τοποθετήστε την πλάκα αισθητήρα Reveal προς εξέταση στη φορτωμένη αντιμικροβιακή πλάκα 
μικροτιτλοποίησης, με τη γλωττίδα στην πάνω αριστερή γωνία δίπλα στη θέση A1, όπως φαίνεται 
στην Εικόνα 4. 
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Εικόνα 4. Τοποθετήστε την πλάκα αισθητήρα Reveal προς εξέταση στη 
φορτωμένη αντιμικροβιακή πλάκα μικροτιτλοποίησης, με τη γλωττίδα στην 
πάνω αριστερή γωνία κοντά στη θέση A1. 

 

• Ανοίξτε το συρτάρι της συσκευή σφράγισης πιέζοντας το κουμπί στο κέντρο του πράσινου LED.  
Αν το LED στη συσκευή σφράγισης δεν είναι πράσινο, σημαίνει ότι η συσκευή δεν είναι έτοιμη για 
να πραγματοποιήσει σφράγιση. 

• Τοποθετήστε την πλάκα μικροτιτλοποίησης στο συρτάρι σφράγισης (Ανατρέξτε στις Οδηγίες 
χρήσης της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL (DML-00006)) με τη θέση A1 στην άνω 
αριστερή γωνία (όπως κοιτάτε το όργανο) (βλ. Εικόνα 5). Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα 
μικροτιτλοποίησης έχει τοποθετηθεί στο στάδιο φόρτωσης, πατώντας την απαλά προς τα κάτω 
από τις άκρες.   

 
Εικόνα 5. Τοποθετήστε την πλάκα μικροτιτλοποίησης με το 
πλαίσιο στο συρτάρι σφράγισης, με τη γλωττίδα στην άνω 
αριστερή γωνία 
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• Κλείστε μαλακά το συρτάρι, μέχρι να ακουστεί ένας ήχος κλικ.  

• Η συσκευή σφράγισης θα σφραγίσει αυτομάτως την πλάκα μικροτιτλοποίησης μόλις κλείσετε το 
συρτάρι, και θα ανοίξει το συρτάρι μόλις ολοκληρωθεί η σφράγιση. Αν δεν γίνει εξαγωγή του 
δείγματος ή η συσκευή σφράγισης δεν λειτουργεί όπως ενδείκνυται, επικοινωνήστε με το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών. ΜΗΝ αναγκάζετε το συρτάρι να ανοίξει, καθώς αυτό μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες στη συσκευή σφράγισης. 

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δοκιμασία Reveal AST μπορεί να είναι θερμή, λόγω της διαδικασίας σφράγισης. 

• Επιθεωρήστε την πλάκα μικροτιτλοποίησης για να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις 
ακατάλληλης σφράγισης, όπως φυσαλίδες. Αν η σφράγιση δεν είναι σωστή, επικοινωνήστε με το 
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Μην προσπαθήσετε ποτέ να σφραγίσετε ξανά μια ήδη 
σφραγισμένη πλάκα μικροτιτλοποίησης. 

• Μετά τη σφράγιση, ανατρέξτε στις ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ του SPECIFIC REVEAL για τη φόρτωση της 
ΠΛΑΚΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ REVEAL στο SPECIFIC REVEAL. 

10. Ποιοτικός έλεγχος 

Η αποδοχή των αντιμικροβιακών παραγόντων θα πρέπει να ελέγχεται εξετάζοντας τους οργανισμούς με 
γνωστά όρια ευαισθησίας και εύρη MIC. Ανατρέξτε στον παρακάτω Πίνακα 1, Υποκαλλιέργεια στελεχών 
ποιοτικού ελέγχου ς και συντήρηση 

• Απλώστε τα στελέχη ποιοτικού ελέγχου από ένα κατεψυγμένο απόθεμα σε ένα τρυβλίο αγάρ αίματος 
(υποκαλλιέργεια F1). Αναποδογυρίστε τα τρυβλία και πραγματοποιήστε επώαση στους 37°C κατά τη 
διάρκεια της νύχτας. Μετά την επώαση στους 37°C κατά τη διάρκεια της νύχτας, μπορείτε να 
φυλάξετε το τρυβλίο F1 στους 4°C για μία εβδομάδα. Συνιστάται μια φρέσκια υποκαλλιέργεια F1 να 
προετοιμάζεται από το κατεψυγμένο απόθεμα κάθε εβδομάδα. 

• Πραγματοποιήστε υποκαλλιέργεια των στελεχών ποιοτικού ελέγχου από το τρυβλίο F1 σε ένα 
τρυβλίο αγάρ αίματος για να λάβετε μια υποκαλλιέργεια F2. Αναποδογυρίστε τα τρυβλία και 
πραγματοποιήστε επώαση στους 37°C κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως απαιτείται, μέχρι να 
υπάρχει επαρκής ανάπτυξη για δημιουργία προτύπου 0,5 McFarland. Μια φρέσκια υποκαλλιέργεια 
F2 πρέπει να προετοιμάζεται πριν από κάθε ημέρα δοκιμής ποιοτικού ελέγχου.  
 

10.1. Προετοιμασία πλάκας μικροτιτλοποίησης Reveal AST για ποιοτικό έλεγχο 

 

• Αφαιρέστε τις πλάκες μικροτιτλοποίησης προς χρήση από τον χώρο φύλαξής τους. Να μη 
χρησιμοποιούνται, αν η ακεραιότητα της συσκευασίας έχει αλλοιωθεί (δεν είναι σφραγισμένη, έχει 
τρυπηθεί ή σχιστεί). 

 

10.2. Ενοφθαλμισμός της πλάκας μικροτιτλοποίησης Reveal AST για ποιοτικό έλεγχο 

 
• Προετοιμάστε ένα πρότυπο 0,5 McFarland σε αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό επιλέγοντας 2 έως 3 

απομονωμένες αποικίες από ένα νέο τρυβλίο F2 (όχι άνω των 24 ωρών) χρησιμοποιώντας πρότυπο 
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0,5 McFarland ή νεφελόμετρο. 
• Πραγματοποιήστε αραίωση σε αναλογία 1:200 προσθέτοντας 125 µl του προτύπου McFarland σε 25 

ml του νερού Pluronic και αντιστρέψτε απαλά το σωληνάριο 8 με 10 φορές για να διασφαλίσετε πως 
το εναιώρημα είναι ομοιογενές.  

• Διαχωρίστε το εναιώρημα Pluronic στο μέσο ενυδάτωσης/δίσκο ενοφθαλμισμού, διασφαλίζοντας την 
ίση κατανομή του σε όλο τον δίσκο. 

• Χρησιμοποιώντας ένα μέσο ενυδάτωσης/μια διάταξη ενοφθαλμισμού, μεταφέρετε 115 µl του 
δείγματος σε κάθε θέση της πλάκας μικροτιτλοποίησης. 

 

10.3. Σφράγιση των πλακών μικροτιτλοποίησης 

Ανατρέξτε στην Ενότητα 9.3 για οδηγίες σχετικά με τη σφράγιση των πλακών μικροτιτλοποίησης 

10.4. Στελέχη ποιοτικού ελέγχου 

Τα αποτελέσματα Reveal για τους συνιστώμενους από το American Type Culture Collection (ATCC) 
οργανισμούς ελέγχου αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Πίνακας 1: Δοκιμασία ελέγχου ευαισθησίας των μικροοργανισμών στα αντιμικροβιακά με πλάκα 
μικροτιτλοποίησης AST GN01 

Αντιμικροβιακό 

εύρος 
συγκέντρωσης 

πλάκας 
μικροτιτλοποί

ησης 

E. coli  ATCC® 
25922 

P. aeruginosa 
ATCC® 27853 

K. pneumoniae 
ATCC® 700603 

K. pneumoniae 
ATCC BAA-

2814 

Αμικασίνη 4 - 16 ≤ 4 ≤ 4   

Αμπικιλλίνη 4 - 8 ≤ 4 - 8  > 8  

Αμοξικιλλίνη-κλαβουλανικό 
οξύ 

4/2 - 16/2 
≤ 4 - 8  ≤ 4 - 16 

 

Αζτρεονάμη 1 - 16 ≤ 1 2 - 8 8- > 16  

Κεφεπίμη 0,125 - 64 ≤ 0,12 0,5 - 4 0,5 - 2  

Κεφοταξίμη 0,125 - 4 ≤ 0,12 > 4   

Κεφοξιτίνη 8 - 16 ≤ 8    

Κεφταζιδίμη 0,125 - 64 ≤ 0,12 1 - 4 16 - 64  

Κεφταζιδίμη/Αβιβακτάμη 
0,25/4, 1/4 - 

16/4 
≤ 0,25 - 0,5 0,5 - 4 0,25 - 2 

 

Κεφταζιδίμη/Κλαβουλανικό 
οξύ 

0,25/4 - 8/4 
Αρνητικό  Θετικό 

 

Κεφτοζολάνη/Ταζομπακτάμ
η 

1/4 - 4/4 
≤ 1 ≤ 1 ≤1-2 

 

Κιπροφλοξασίνη 0,06, 0,25 - 1 ≤ 0,06 0,12 - 1   

Ετραπενέμη 0,12 - 1 ≤ 0,12    

Γενταμικίνη 2 - 4 ≤ 2 ≤ 2   

Ιμιπινέμη 1 - 8 ≤ 1 1 - 4 ≤ 1  

Λεβοφλοξασίνη 0,25 - 1 ≤ 0,25 0,5 - 4   
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Αντιμικροβιακό 

εύρος 
συγκέντρωσης 

πλάκας 
μικροτιτλοποί

ησης 

E. coli  ATCC® 
25922 

P. aeruginosa 
ATCC® 27853 

K. pneumoniae 
ATCC® 700603 

K. pneumoniae 
ATCC BAA-

2814 

Μεροπενέμη 0,12 - 8 ≤ 0,12 0,12 - 1   

Μεροπενέμη/Βαμπορβακτά
μη 

2/8 - 8/8 
≤ 2 ≤ 2  

≤ 2 

Πιπερακιλλίνη 8 - 16 ≤ 8 ≤ 8   

Πιπερακιλλίνη - 
Ταζομπακτάμη 

4/4 - 16/4 
≤ 4 ≤ 4 - 8 8- > 16 

 

Τιγεκυκλίνη 0,5 - 1 ≤ 0,5    

Τομπραμυκίνη 2 - 4 ≤ 2 ≤ 2   

Τριμεθοπρίμη - 
Σουλφαμεθοξαζόλη 

2/38 - 4/76 
≤ 2 > 4  

 

 

11. Ερμηνεία αποτελεσμάτων 

11.1. Αποτελέσματα ευαισθησίας  

Μόλις παραχθεί το αναγνωριστικό του οργανισμού στο σύστημα από κάποια δοκιμασία αναγνωριστικού που 
έχει εγκριθεί από τον FDA ή έχει λάβει πιστοποίηση CE-IVD, το σύστημα παράγει ελάχιστες ανασταλτικές 
συγκεντρώσεις (MIC) και ερμηνείες (αποτέλεσμα SIR) για κάθε αντιμικροβιακό βασισμένο στα τρέχοντα όρια 
ευαισθησίας EUCAST/CASFM.  Η στήλη SIR για την αναφορά ασθενή εμφανίζει τις ακόλουθες ερμηνείες: 

• S = ευαίσθητος 

• I = ευαίσθητος, αυξημένη έκθεση 

• R = ανθεκτικός 

12. Χαρακτηριστικά απόδοσης 

Τα χαρακτηριστικά απόδοσης των δοκιμασιών Reveal AST έχουν προσδιοριστεί βάσει αξιολογήσεων σε 
διάφορα κλινικά εργαστήρια.  

12.1. Περιορισμοί 

Για τους παρακάτω συνδυασμούς ειδών-φαρμάκων, χρησιμοποιήστε κάποια εναλλακτική μέθοδο ελέγχου, 
πριν από την αναφορά των αποτελεσμάτων: 
Πιπερακιλλίνη/Ταζομπακτάμη: C. freundii, K. aerogenes, K. oxytoca 
 
Για τους παρακάτω συνδυασμούς ειδών-φαρμάκων, το Reveal μπορεί να παράγει ένα αποτέλεσμα ανθεκτικό, 
το οποίο μπορεί να βρεθεί ευαίσθητο από τη μέθοδο αναφοράς.  Αν είναι σημαντικό για τη φροντίδα του 
ασθενή, επιβεβαιώστε αυτά τα αποτελέσματα με μια εναλλακτική μέθοδο: 

• Κεφτοζολάνη/ταζομπακτάμη με E. cloacae και K. aerogenes 

• Ιμιπινέμη με K. aerogenes   

• Ερταπενέμη με E. cloacae  
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• Μεροπενέμη/βαμπορβακτάμη με K. pneumoniae και K. aerogenes 

• Αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ με K. oxytoca 
 
Για τους παρακάτω συνδυασμούς ειδών-φαρμάκων, το Reveal μπορεί να παράγει ένα αποτέλεσμα 
ευαίσθητο, το οποίο μπορεί να βρεθεί ανθεκτικό από τη μέθοδο αναφοράς.  Αν είναι σημαντικό για τη 
φροντίδα του ασθενή, επιβεβαιώστε αυτά τα αποτελέσματα με μια εναλλακτική μέθοδο. 

• Κεφοξιτίνη με K. oxytoca  

• Ιμιπενέμη με E. cloacae και K. oxytoca 

• Ερταπενέμη με K. oxytoca 

• Κεφταζιδίμη/αβιβακτάμη με E. coli και K. aerogenes  

• Πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη με Proteus mirabilis 
 
Η ικανότητα του Συστήματος Reveal να ανιχνεύει την αντίσταση στην αμικασίνη, την 
κεφταζιδίμη/αβιβακτάμη, την μεροπενέμη και την μεροπενέμη/βαμπορβακτάμη σε C. koseri δεν είναι 
γνωστή, επειδή οι ανθεκτικοί οργανισμοί δεν ήταν διαθέσιμοι τη στιγμή του συγκριτικού ελέγχου. 
 

 


