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Katalog  

900-00002 Panel czujnika Specific Reveal, 20 szt.  

900-00008 Panel AST Specific Reveal GN01, 20 szt. 

 

Wyłącznie do diagnostyki in vitro, 
Wyłącznie do użytku profesjonalnego. 

 

 

Specific Diagnostics Inc. 
130 Baytech Dr 

San Jose, CA 95134 

E-mail: admin@specificdx.com 

Tel: 408,896.3190 

Strona internetowa: www.specific-dx.com 

Specific Reveal i Specific AST są znakami towarowymi firmy Specific Diagnostics 

Dział obsługi klienta i pomocy technicznej 
Sieć: www.specific-dx.com/customer-portal 

E-mail: admin@specificdx.com 

408,896.3190 

 

 
Qarad EC-REP BV 

Pas 257, 2440 Geel 

BELGIA 

www.QARAD.com 

 

Informacje dotyczące produktów i najnowsze wiadomości na temat naszej firmy dostępne są na stronie 

internetowej https://specificdx.com/. W celu uzyskania pomocy technicznej dla klientów należy przesłać 

wiadomość e-mail na adres 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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W niniejszej instrukcji omówiono procedury robocze dotyczące następującego wyrobu firmy Specific Diagnostics:  

 

900-00002 Panel czujnika Specific Reveal™, 20 szt. 

900-00008 Panel AST Specific Reveal GN01, 20 szt. 

 

 

 

Copyright © 2019 by Specific Diagnostics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 
 

Uwaga: W tej instrukcji przedstawiony poniżej symbol stosowany jest w celu zwrócenia uwagi na ostrzeżenia, 

przestrogi lub procedury robocze, które mogą mieć bezpośredni wpływ na bezpieczną obsługę wyrobów 

omówionych w tej instrukcji. Przed obsługą należy zapoznać się ze zrozumieniem z poniższymi instrukcjami i 

oświadczeniami. 

 
 

 

 

 
Specific Diagnostics, SPECIFIC REVEAL™ and Specific AST™ są zarejestrowanymi znakami towarowymi  

firmy Specific Diagnostics, Inc w Stanach Zjednoczonych 

 

Informacje dla użytkowników znajdujących się w Unii Europejskiej (norma (EU) 2017/746) i w krajach, w których 

obowiązują podobne wymogi: W przypadku wystąpienia poważnego incydentu podczas stosowania niniejszego wyrobu 

lub na skutek jego użytkowania należy zgłosić tego rodzaju zdarzenie producentowi i/lub jego autoryzowanemu 

przedstawicielowi, a także lokalnym władzom. 
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Na etykiecie produktu lub instrukcji użytkowania mogą znajdować się następujące symbole. 
 

Numer katalogowy 

n 
Zawiera ilość wystarczającą do przeprowadzenia <n> testów 

 

Kod serii 

 

Diagnostyczny wyrób medyczny do zastosowań in vitro 

 

Wartość graniczna temperatury 

 

Ponowne użycie jest zabronione 

 

Data ważności 

 

Należy zapoznać się z instrukcją użycia 

 

Producent  

 

Data produkcji 

 

Autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej 

 

Oznakowanie zgodności CE 

 

 

Nie otwierać, jeśli urządzenie jest uszkodzone 
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Należy postępować ostrożnie 

 

 

Ilość 

 
Stosować rękawiczki 

 
Dalsze informacje znajdują się w karcie charakterystyki 

 Wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych 

 Przedmiot (przedmioty) znajdujące się w opakowaniu 
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1. Deklaracja dotycząca przeznaczenia 

System Reveal AST to automatyczny system diagnostyczny in vitro (IVD) do badania wrażliwości 
drobnoustrojów bezpośrednio z dodatniego posiewu krwi. Testy Reveal AST Assays są wskazane do badania 
wrażliwości określonych bakterii patogennych powszechnie skojarzonych z bakteriemią lub powodujących 
bakteriemię, a także izolatów bakterii z innych rodzajów próbek. Wyniki należy stosować wraz z wynikami 
barwienia metodą Grama, identyfikacji drobnoustrojów i innymi klinicznymi wynikami badań laboratoryjnych.  
Następujące środki przeciwdrobnoustrojowe/drobnoustroje są wskazane do badania za pomocą systemu 
Reveal AST z zastosowaniem punktów przerwania EUCAST (Europejski Komitet ds. Oznaczania 
Lekowrażliwości). 

Leki przeciwdrobnoustrojowe zastosowane w kombinacjach wobec bakterii Gram-ujemnych: 

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

Amoksycylina/kwas klawulanowy: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus 
mirabilis oraz Citrobacter koseri. 

Ampicylina: Escherichia coli oraz Proteus mirabilis. 

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

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

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

Cefoksytyna: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis oraz Citrobacter 
koseri. 

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

Ceftazydym/awibaktam: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, i Citrobacter koseri. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Piperacylina/tazobaktam: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella aerogenes, 
Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii oraz Citrobacter koseri. 

Tygecyklina: Escherichia coli oraz Citrobacter koseri. 

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

Trimetoprim/sulfametoksazol: Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii oraz 
Citrobacter koseri. 

Ceftazydym/kwas klawulanowy: (potwierdzenie ESBL) Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella 
oxytoca oraz Proteus mirabilis. 
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2. Środki ostrożności dotyczące użytkowania 

• Ten wyrób może być używany wyłącznie z systemem Reveal AST. 

• Wydajność tego testu oceniono tylko przy użyciu następujących butelek do posiewów krwi:  
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 

• W ciągu 16 godzin od uzyskania dodatniego wyniku próbki dodatnie próbki posiewu krwi należy przebadać 
za pomocą testu Reveal AST w systemie Reveal AST. 

• Do systemu Reveal AST należy załadować dodatnie próbki posiewu krwi, natomiast cykl należy rozpocząć w 
ciągu 20 minut od inokulacji panelu Reveal AST, stosując panel czujnika Reveal i zgrzewanie.  

• Przed zgłoszeniem wartości MIC i interpretacji kategorialnych do systemu Reveal AST należy wprowadzić 
dane identyfikacyjne drobnoustrojów uzyskane z innego systemu identyfikacji zatwierdzonego przez CE-
IVD lub FDA. 

• W przypadku braku dostępności indywidualnego wyniku MIC należy wykonać badanie wrażliwości w trybie 
offline.   

3. Przeciwwskazania do użytku 

• Tego wyrobu nie należy stosować do badania pożywek do posiewów krwi z węglem drzewnym. 

• Próbki z wynikami barwienia metodą Grama, które wskazują, że posiew krwi z dodatnim wynikiem zawiera 
drożdże lub bakterie Gram-dodatnie lub zawiera więcej niż jeden drobnoustrój (tzn. próbki zawierające 
wiele drobnoustrojów).  

• Próbki, w których metoda szybkiej identyfikacji zatwierdzona przez CE-IVD lub FDA, taka jak test ID oparty 
na multipleksowanym PCR, pozwoliła na określenie, że próbka zawiera wiele drobnoustrojów lub zawiera 
drożdże lub bakterie gram-dodatnie. 

4. Bezpieczeństwo: Ostrzeżenia i środki ostrożności 

Ogólne środki ostrożności 

1. Do diagnostyki in vitro. 
2. Ten zestaw testów składający się z panelu AST Reveal GN01, panel czujnika Reveal i woda do inokulum 

marki PLURONIC® są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.  Nie używać ponownie. 
3. Wyniki z systemu Reveal AST powinny być poddane interpretacji przez przeszkolonego pracownika 

służby zdrowia z uwzględnieniem objawów pacjenta oraz innych danych diagnostycznych. 
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4. Urządzenia nie wolno używać w przypadku naruszenia integralności opakowania panelu Reveal AST lub 
panelu czujnika Reveal (rozszczelnienie, przekłucie lub rozdarcie). 

5. Paneli Reveal AST nie należy używać w przypadku wystąpienia dowolnej z następujących sytuacji: a) 
brak osuszacza lub jego uszkodzenie, b) przebarwienie dołków panelu (np. PHO, różne środki 
przeciwdrobnoustrojowe). 

6. Zestaw testów Reveal AST jest przeznaczony wyłącznie do użytku z systemem Specific Reveal AST. 
7. Czujniki Reveal należy użyć w ciągu 30 minut od otwarcia opakowania czujnika.  
8. Zestawu testów nie wolno używać po upływie terminu ważności. 
9. Ten zestaw zawiera produkty pochodzenia zwierzęcego. Poświadczona wiedza o pochodzeniu i/lub 

stanie sanitarnym zwierząt nie stanowi całkowitej gwarancji, że nie występują zakaźne czynniki 
chorobotwórcze. Z tego względu zaleca się traktować te produkty jako potencjalnie zakaźne i 
postępować z nimi z zachowaniem zwykłych środków ostrożności (nie spożywać, nie wdychać). 

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa 

1. Przeszkoleni, wykwalifikowani pracownicy laboratorium powinni stosować odpowiednią odzież 
ochronną (rękawice, fartuch laboratoryjny, okulary ochronne) i standardowe środki ostrożności 
podczas obsługi i utylizacji materiałów zakaźnych lub potencjalnie zakaźnych (np. próbki od pacjentów 
lub materiały eksploatacyjne). 

2. W trakcie pracy z próbkami biologicznymi należy przestrzegać procedur bezpieczeństwa 
obowiązujących w instytucji. 

3. Materiały użyte w tym teście, w tym panele i fiolki z próbkami, powinny być utylizowane zgodnie z 
przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi. 

Laboratoryjne środki ostrożności 

1. Jeśli butelki do posiewów krwi zawierają żywicę, należy użyć igły o rozmiarze 18, aby uniemożliwić 
przeniesienie kulek żywicy do fiolki z próbką.   

Przechowywanie  

1. Panel czujnika Reveal (900-00002) należy przechowywać w temperaturze 5-25°C.  
2. Panel AST Reveal GN01 (900-00008) należy przechowywać w temperaturze 2-25°C. 

Pogorszenie jakości wyrobu  

Długotrwałe narażenie na warunki przechowywania, które różnią się od zalecanych, może spowodować utratę 
mocy środków przeciwdrobnoustrojowych i zmniejszenie wydajności panelu czujnika Reveal AST.  Nie wolno 
używać po upływie terminu ważności.  
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5. Podsumowanie i zasady badania 

Testy Reveal AST działają bezpośrednio z dodatniego posiewu krwi i zapewniają wartości MIC oparte na 
badaniu serii podwójnych rozcieńczeń środków przeciwdrobnoustrojowych. System Specific Reveal™ AST 
opiera się na zastrzeżonej technologii czujników drobnocząsteczkowych, na którą składa się z szeregu 
chemicznie zróżnicowanych czujników kolorymetrycznych. Czujniki te reagują ilościową zmianą koloru w 
odpowiedzi na lotne związki organiczne (LZO), stanowiące metaboliczny produkt uboczny rozwoju 
drobnoustrojów.  

Szerokie spektrum wrażliwych oddziaływań chemicznych układu czujników oraz wysoki stopień czułości 
umożliwiają szybką reakcję układu czujników na drobnoustrojowe LZO. Gdy panel czujnika zostanie zespolony 
z inokulowanym panelem AST, nad każdym dołkiem znajduje się zestaw siedmiu czujników, które wykrywają 
substancje lotne emitowane przez mikroorganizmy podczas wzrostu w celu ułatwienia oceny wzrostu w 
obecności i przy braku środków przeciwdrobnoustrojowych, co umożliwia określenie profili podatności na 
środki przeciwdrobnoustrojowe. Ze względu na fakt, że czujniki reagują na substancje lotne w przestrzeni nad 
każdym dołkiem, optyczny dostęp do płynu (jak w przypadku zmętnienia, rozpraszania laserowego lub metod 
opartych na mikroskopii) nie jest wymagany, umożliwiając przygotowanie inokulum za pomocą 
bezpośredniego rozcieńczenia dodatniej próbki posiewu krwi.  

6. Panel czujnika SPECIFIC REVEAL i elementy urządzenia Specific REVEAL AST GN01 

 

  

Obraz 1. (1) Układ czujnika Specific Reveal. (2) Identyfikacyjny kod kreskowy składający się z danych partii, numeru 
produktu, numeru seryjnego 



Panel czujnika Reveal, panel AST Reveal GN01 

DML-00005 Wersja F   Strona 12 z 18 

 

 

Obraz 2. (1) Panel AST Specific Reveal GN01. 

 

7. Dostarczone materiały 

Panel czujników Specific Reveal™ AST składa się z:   

• 900-00002 Czujnik Specific Reveal, 20 szt.  
 

8. Wymagane materiały, które nie zostały dostarczone 

• Specific Reveal™ (900-00001) 

• Zgrzewarka Specific Reveal™ (900-00003) 

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

• Woda PLURONIC do rozcieńczania inokulum  

• Tacki do urządzenia do ponownego nawodnienia/inokulatorów 

• Dodatni posiew krwi 

• Pipeta P200 i końcówki 

• Sterylne igły podskórne 18g  

• Strzykawka 5 ml 

• Probówki stożkowe 15 ml 

• Płytki z agarem z krwią (BAP) 

1 
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• Sterylna sól fizjologiczna  

• Mieszadło wibracyjne 

• Chusteczki nasączone 70% alkoholem izopropylowym 

• Urządzenie do ponownego nawodnienia/inokulator lub odpowiednik 

• Chusteczki Kimwipe 

• Czytnik kodów kreskowych  

• Szafka bezpieczeństwa biologicznego 

• 0,5 standardu McFarlanda lub nefelometr 

9. Procedura 

9.1. Badanie wrażliwości drobnoustrojów Przygotowanie próbki (ekstrakcja) 

• Należy odwirować krew z posiewu krwi i przetrzeć przegrodę butelki 70% alkoholem izopropylowym. 

• Używając igły 18G i strzykawki 5 ml, należy zaaspirować około 3-5 ml próbki dodatniego posiewu krwi 
(PBC) i wprowadzić do 15 ml probówki stożkowej.   

 

Obraz 3. Przygotowanie próbki do systemu Specific Reveal AST polega na rozcieńczeniu w wodzie PLURONIC, po którym 
następuje inokulacja panelu Reveal AST, po czym zgrzewanie panelu czujnika Reveal z panelami Reveal AST za pomocą 
zgrzewarki Reveal AST. 

9.2. Przygotowanie panelu gram-ujemnego z dodatniego posiewu krwi 

Rozcieńczenie dodatniego posiewu krwi 

• Po ekstrakcji próbki PBC do 15 ml probówki stożkowej, należy odwirować 3-5 ml próbki w celu 
zapewnienia równomiernego rozprowadzenia komórek. 

• Należy przygotować rozcieńczenie 1:1000 przez dodanie 25 µl PBC do 25 ml wody Pluronic i delikatnie 
odwrócić probówkę 8-10 razy w celu zapewnienia jednorodności zawiesiny. 

Przygotowanie panelu Reveal AST 
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• Wyjmij panel (panele) Reveal AST (900-00008) przeznaczone do użytku z magazynu. Urządzenia nie 
wolno używać w przypadku naruszenia integralności opakowania (przeterminowanie, rozszczelnienie, 
przekłucie lub rozdarcie). 

• Rozetnij woreczek i wyjmij panel. Jeśli panel jest przechowywany w lodówce, należy go natychmiast 
wyjąć z foliowego woreczka. 

• Panele nie należy używać w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji: 
o Brak osuszacza lub jest on uszkodzony. 
o Dołki panelu są przebarwione (np. PHO, różne środki przeciwdrobnoustrojowe). 

Inokulacja panelu Specific Reveal AST  

• Zawiesinę Pluronic należy dekantować do tacki urządzenia do ponownego 
nawodnienia/inokulatora, dbając o równomierne rozprowadzenie na tacce. 

• W przypadku używania urządzenia do ponownego nawodnienia/inokulatora przenieść 115 µl próbki 
do każdego dołka panelu. W przypadku korzystania z alternatywnego systemu inokulacji, należy 
ponownie nawodnić panel AST przy użyciu 115 µl± 10 µl zawiesiny Pluronic. 

• Należy przejść do zgrzewania panelu. 
 

9.3. Zgrzewanie paneli 

• *W trakcie całego procesu zgrzewania panel AST Reveal i panel czujnika Reveal należy zawsze 
trzymać poziomo i płasko.* 

• Powierzchnię panelu AST należy sprawdzić pod kątem śladów kropelek. Górną część panelu należy 
przetrzeć chusteczką Kimwipe w celu upewnienia się, że na powierzchni panelu nie ma płynu. 
Wszelka wilgoć na powierzchni wpłynie na jakość zgrzewania panelu czujnika.  

• Otwórz panel czujnika Reveal (900-00002), który ma być przebadany i umieść kod kreskowy 
identyfikatora próbki na wypustce. *Powierzchni czujnika nie wolno dotykać bezpośrednio. W 
trakcie obsługi panelu czujnika Reveal należy zawsze stosować rękawiczki. Czujnik należy zawsze 
trzymać za krawędź ramy, a nigdy za dolną część czujnika.* 

• Umieść panel czujnika Reveal, który ma być badany na załadowanym panelu 
przeciwdrobnoustrojowym w taki sposób, aby wypustka znajdowała się w lewym górnym rogu 
przylegającym do dołka A1, jak pokazano na rysunku 4. 
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Obraz 4. Umieść panel czujnika Reveal, który ma być przebadany, na 
załadowanym panelu z lekami przeciwdrobnoustrojowymi z wypustką w 
lewym górnym rogu, w sąsiedztwie dołka A1. 

 

• Otwórz szufladę zgrzewarki, naciskając przycisk otoczony zieloną kontrolką LED.  Jeśli na 
zgrzewarce nie świeci się zielona kontrolka LED, oznacza to, że nie jest ona gotowa do zgrzewania. 

• Umieść panel w szufladzie zgrzewarki (patrz instrukcja obsługi zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER 
IFU (DML-00006)) z dołkiem A1 w lewym górnym rogu (patrząc na przód przyrządu) (patrz Obraz 
5). Upewnij się, że panel został ustawiony na fazę ładowania, delikatnie dociskając krawędzie 
panelu.   

 
Obraz 5. Umieść panel z ramką w szufladzie zgrzewarki w taki 
sposób, aby wypustka znajdowała się w lewym górnym rogu 

 
 

• Delikatnie zamknij szufladę, aż będzie słychać kliknięcie.  

• Po zamknięciu szuflady zgrzewarka automatycznie zgrzeje panel i wysunie otwartą szufladę po 
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zakończeniu zgrzewania. Jeśli próbka nie będzie się wysuwać lub zgrzewarka nie będzie działać 
zgodnie z przeznaczeniem, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej klienta. Szuflady 
NIE WOLNO otwierać siłowo, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zgrzewarki. 

• PRZESTROGA: Po procesie zgrzewania test Reveal AST może być ciepły. 

• Sprawdź panel w celu upewnienia się, że nie ma oznak nieprawidłowego zgrzewania, takich jak 
pęcherzyki. Jeśli zgrzewy nie są prawidłowe, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej 
klienta. Nigdy wolno próbować ponownie zgrzewać zespolonego panelu. 

• Po zgrzewaniu należy zapoznać się z treścią instrukcji obsługi SPECIFIC REVEAL w celu załadowania 
zespolonego REVEAL SENSOR PANEL do urządzenia SPECIFIC REVEAL. 

10. Kontrola jakości 

Akceptowalność środków przeciwdrobnoustrojowych należy sprawdzić badając drobnoustroje za pomocą 
znanych punktów przerwania i zakresów MIC, patrz poniższa tabela 1 Kontrola jakości subkultury i utrzymania 
szczepów 

• Wysiej szczepy QC z zamrożonego materiału podstawowego na płytkę z agarem z krwią (subkultura 
F1). Inkubuj płytki spodem do góry w temperaturze 37°C przez noc. Po całonocnej inkubacji w 
temperaturze 37°C płytkę F1 można przechowywać w temperaturze 4°C przez tydzień. Zaleca się, aby 
z zamrożonego materiału co tydzień przygotowywać świeżą subkulturę F1. 

• Wyhoduj subkulturę szczepów QC z płytki F1 na płytce z agarem z krwią w celu uzyskania subkultury 
F2. Inkubuj płytki spodem do góry w temperaturze 37°C przez noc lub odpowiednio do wymagań, aż 
do uzyskania wystarczającego wzrostu w celu utworzenia 0,5 standardu McFarlanda. Przed każdym 
dniem badania QC należy przygotować świeżą subkulturę F2.  
 

10.1. Przygotowanie panelu Reveal AST do kontroli jakości 

 

• Wyjmij panele, które mają zostać użyte z magazynu. Paneli nie wolno używać w przypadku naruszenia 
integralności opakowania (rozszczelnienie, przekłucie lub rozdarcie). 

 

10.2. Inokulacja panelu Reveal AST w celu kontroli jakości 

 
• Przygotuj 0,5 McFarlanda w sterylnej soli fizjologicznej, wybierając 2-3 izolowane kolonie ze świeżej 

płytki F2 (nie starszej niż 24-godzinnej) przy użyciu standardu 0,5 McFarlanda lub nefelometru. 
• Należy przygotować rozcieńczenie 1:200 przez dodanie 125 µl McFarlanda do 25 ml wody Pluronic i 

delikatnie odwrócić probówkę 8-10 razy w celu zapewnienia jednorodności zawiesiny.  
• Zawiesinę Pluronic należy dekantować do tacki urządzenia do ponownego nawodnienia/inokulatora, 

dbając o równomierne rozprowadzenie na tacce. 
• W przypadku używania urządzenia do ponownego nawodnienia/inokulatora, przenieś 115 µl próbki do 

każdego dołka panelu. 
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10.3. Zgrzewanie paneli 

Instrukcje dotyczące zgrzewania paneli znajdują się w rozdziale 9.3 

10.4. Szczepy do kontroli jakości 

Wyniki dla urządzenia Reveal dotyczące zalecanych drobnoustrojów kontrolnych z Amerykańskiej Kolekcji 
Hodowli Komórkowych (ATCC) przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 1: Panel AST GN01 testu kontroli jakości dla badania lekowrażliwości drobnoustrojów 

Leki 
przeciwdrobnoustrojowe 

Zakres stężeń 
panelu 

E. coli   ATCC® 
25922 

P. aeruginosa 
ATCC® 27853 

K. pneumoniae  
ATCC® 700603 

K. pneumoniae 
ATCC BAA-

2814 

Amikacyna 4-16 ≤4 ≤4   

Ampicylina 4-8 ≤4-8  >8  

Amoksycylina-kwas 
klawulanowy 

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  

Cefotaksym 0,125-4 ≤0,12 >4   

Cefoksytyna 8-16 ≤8    

Ceftazydym 0,125-64 ≤0,12 1-4 16-64  

Ceftazydym/awibaktam 
0,25/4, 1/4-

16/4 
≤0,25-0,5 0,5-4 0,25-2 

 

Ceftazydym/kwas 
klawulanowy 

0,25/4-8/4 
Ujemny  Dodatni 

 

Ceftolozan/tazobaktam 1/4-4/4 ≤1 ≤1 ≤1-2  

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

Ertapenem 0,12-1 ≤0,12    

Gentamycyna 2-4 ≤2 ≤2   

Imipenem 1-8 ≤1 1-4 ≤1  

Lewofloksacyna 0,25-1 ≤0,25 0,5-4   

Meropenem 0,12-8 ≤0,12 0,12-1   

Meropenem/waborbaktam 2/8-8/8 ≤2 ≤2  ≤2 

Piperacylina 8-16 ≤8 ≤8   

Piperacylina – tazobaktam 4/4-16/4 ≤4 ≤4-8 8- >16  

Tygecyklina 0,5-1 ≤0,5    

Tobramycyna 2-4 ≤2 ≤2   

Trimetoprim-
sulfametoksazol 

2/38-4/76 
≤2 >4  

 

 

11. Interpretacja wyników 

11.1. Wyniki dotyczące wrażliwości  



Panel czujnika Reveal, panel AST Reveal GN01 

DML-00005 Wersja F   Strona 18 z 18 

Po dostarczeniu identyfikatora drobnoustroju do systemu za pomocą testu identyfikacyjnego zatwierdzonego 
przez FDA lub posiadającego certyfikat CE-IVD, system generuje minimalne stężenia hamujące (MIC) i 
interpretacje (wynik SIR) dla każdego środka przeciwdrobnoustrojowego na podstawie aktualnych punktów 
przerwania EUCAST/CASFM.  W kolumnie SIR raportu pacjenta wyświetlane są następujące interpretacje: 

• S = wrażliwy 

• I = wrażliwy, zwiększona ekspozycja 

• R = odporny 

12. Charakterystyka wyników 

Charakterystykę wydajności testów Reveal AST ustalono w trakcie ocen wykonanych w kilku laboratoriach 
klinicznych.  

12.1. Ograniczenia 

W przypadku następujących kombinacji gatunkowo-lekowych przed zgłoszeniem wyników należy zastosować 
alternatywną metodę badania: 
Piperacylina/tazobaktam: C. freundii, K. aerogenes, K. oxytoca 
 
W przypadku następujących kombinacji gatunkowo-lekowych, urządzenie Reveal może generować wynik 
oporności, który może być uznany za wrażliwy w metodzie referencyjnej. W przypadku, gdy wyniki mają 
krytyczne znaczenie dla opieki nad pacjentem, należy je potwierdzić alternatywną metodą: 

• Ceftolozan/tazobaktam w przypadku E. cloacae i K. aerogenes 

• Imipenem w przypadku K. aerogenes   

• Ertapenem w przypadku E. cloacae  

• Meropenem/waborbaktam w przypadku K. pneumoniae i K. aerogenes 

• Amoksycylina/klawulanian w przypadku K. oxytoca 
 
W przypadku następujących kombinacji gatunkowo-lekowych, urządzenie Reveal może generować wynik 
wrażliwości, który może być uznany za odporny w metodzie referencyjnej. W przypadku, gdy wyniki mają 
krytyczne znaczenie dla opieki nad pacjentem, należy je potwierdzić alternatywną metodą. 

• Cefoksytyna w przypadku K. oxytoca  

• Imipenem w przypadku E. cloacae i K. oxytoca 

• Ertapenem w przypadku K. oxytoca 

• Ceftazydym/awibaktam w przypadku E. coli i K. aerogenes  

• Piperacylina/tazobaktam w przypadku Proteus mirabilis 
 
Zdolność systemu Reveal do wykrywania oporności na amikacynę, ceftazydym/awibaktam, meropenem i 
meropenem/waborbaktam w przypadku C. koseri jest nieznana, ponieważ oporne drobnoustroje nie były 
dostępne w trakcie wykonywania badań porównawczych. 
 

 


