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Snímačový panel Specific Reveal 

Panel Specific Reveal AST GN01  

 

Návod na použitie 

 

 

 

*Poznámka: Na obrázku sú zobrazené tri nástroje SPECIFIC REVEAL. Prístroj SPECIFIC REVEAL sa predáva samostatne. 
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Katalóg  

900-00002 Snímačový panel Specific Reveal, 20 ks v balení.  

900-00008 Panel Specific Reveal AST GN01, 20 ks v balení. 

Len na diagnostické použitie in vitro, 
Len na profesionálne použitie. 

 

 

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 sú ochranné známky spoločnosti Specific Diagnostics. 

Zákaznícka a technická podpora 
Web: www.specific-dx.com/customer-portal 

E-mail: admin@specificdx.com 

408.896.3190 

 

 
Qarad EC-REP BV 

Pas 257, 2440 Geel 

BELGICKO 

www.QARAD.com 

 

Ak potrebujete informácie o produktoch a našich novinkách, navštívte nás online na adrese 

https://specificdx.com/. Pre zákaznícku podporu nám pošlite e-mail 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/


Snímačový panel Reveal, panel Reveal AST GN01 

DML-00005 Rev. F   Strana 3 z 18 

 

Tento návod obsahuje prevádzkové postupy pre nasledujúci produkt spoločnosti Specific Diagnostics:  

 

900-00002 Snímačový panel Specific Reveal™, 20 ks v balení. 

900-00008 Panel Specific Reveal AST GN01, 20 ks v balení. 

 

 

Copyright © 2019 by Specific Diagnostics, Inc. Všetky práva vyhradené. 

 
 

Poznámka: V tomto návode sa používa nasledujúci symbol, ktorý upozorňuje na varovania, upozornenia alebo 

prevádzkové postupy, ktoré môžu priamo ovplyvniť bezpečnú prevádzku produktov uvedených v tomto návode. 

Pred použitím produktov si prečítajte tieto pokyny a vyhlásenia. 

 
 

 

 

 
Specific Diagnostics, SPECIFIC REVEAL™ a Specific AST™ sú ochranné známky registrované v USA spoločnosťou Specific 

Diagnostics, Inc. 

 

Pre používateľov v Európskej únii (nariadenie (EÚ) 2017/746) a v krajinách s podobnými požiadavkami: Ak sa počas 

používania tohto zariadenia alebo v dôsledku jeho používania vyskytne závažný incident, nahláste ho výrobcovi a/alebo 

jeho autorizovanému zástupcovi, ako aj vnútroštátnemu orgánu. 

  



Snímačový panel Reveal, panel Reveal AST GN01 

DML-00005 Rev. F   Strana 4 z 18 

Na štítku produktu alebo návode na použitie sa môžu objaviť nasledujúce symboly. 
 

Katalógové číslo 

n 
Obsahuje dostatok pre <n> testov 

 

Kód šarže 

 

Diagnostické lekárske zariadenie in vitro 

 

Teplotný limit 

 

Nepoužívajte opakovane 

 

Dátum spotreby 

 

Pozrite si návod na použitie 

 

Výrobca  

 

Dátum výroby 

 

Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve 

 

Označenie zhody CE 

 

 

V prípade poškodenia neotvárajte 



Snímačový panel Reveal, panel Reveal AST GN01 

DML-00005 Rev. F   Strana 5 z 18 

 

Zaobchádzať s produktom opatrne 

 

 

Množstvo 

 
Zaobchádzať s produktom v rukaviciach 

 
Viac informácií nájdete v karte bezpečnostných údajov 

 Vyrobené v Spojených štátoch amerických 

 Položky obsiahnuté v balení 
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1. Vyhlásenie o zamýšľanom použití 

Systém Reveal AST je in vitro diagnostický (IVD) automatizovaný systém na testovanie antimikrobiálnej 
citlivosti organizmov priamo z pozitívnej krvnej kultúry. Testy Reveal AST sú určené na testovanie citlivosti 
špecifických patogénnych baktérií bežne spojených s bakteriémiou alebo spôsobujúcich bakteriémiu, ako aj 
bakteriálnych izolátov z iných typov vzoriek. Výsledky sú určené na použitie v spojení s Gramovým farbením, 
identifikáciou organizmov a inými klinickými laboratórnymi nálezmi.  Nasledujúce antimikrobiálne 
látky/organizmy sú indikované na testovanie systémom Reveal AST s hraničnými hodnotami EUCAST (Európsky 
výbor pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti). 

Gramnegatívne kombinácie antimikrobiálnych/organizmov: 

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

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

Ampicilín: Escherichia coli a Proteus mirabilis. 

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

Cefepím: 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. 

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

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

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

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

Ciprofloxacín: 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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Gentamicín: 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. 

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

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

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

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

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

Tigecyclín: Escherichia coli a Citrobacter koseri. 

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

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

Ceftazidím/kyselina klavulanová: (potvrdenie ESBL) Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca 
a Proteus mirabilis. 

  



Snímačový panel Reveal, panel Reveal AST GN01 

DML-00005 Rev. F   Strana 9 z 18 

2. Opatrenia pri používaní 

• Tento produkt možno použiť iba so systémom Reveal AST. 

• Výkon tohto testu bol hodnotený iba s použitím nasledujúcich fliaš na krvné kultúry:  
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 

• Pozitívne vzorky krvnej kultúry sa musia vykonať pomocou testu Reveal AST v systéme Reveal AST do 16 
hodín od pozitivity vzorky. 

• Pozitívne vzorky krvných kultúr sa musia vložiť do systému Reveal AST a cyklus sa musí začať do 20 minút 
od očkovania panelu Reveal AST, priloženia snímačového panelu Reveal a utesnenia.  

• Identifikácia organizmov získaná z iného identifikačného systému s certifikátom CE-IVD alebo FDA sa musí 
vložiť do systému Reveal AST pred nahlásením MIC a kategorických interpretácií. 

• Ak nie je k dispozícii individuálny výsledok MIC, musí sa vykonať offline test citlivosti.   

3. Kontraindikácie na použitie 

• Tento produkt by sa nemal používať na testovanie médií na kultiváciu krvi, ktoré obsahujú aktívne uhlie. 

• Vzorky s výsledkami Gramového farbenia, ktoré naznačujú, že pozitívna krvná kultúra obsahuje kvasinky 
alebo grampozitívne baktérie alebo obsahuje viac ako jeden organizmus (t. j. polymikrobiálne vzorky).  

• Vzorky, kde rýchla ID metóda schválená CE-IVD alebo FDA, ako je multiplexný ID test založený na PCR, 
určila, že vzorka je polymikrobiálna alebo obsahuje kvasinky alebo grampozitívne baktérie. 

4. Bezpečnosť: Upozornenia a opatrenia 

Všeobecné opatrenia 

1. Na diagnostické použitie in vitro. 
2. Táto testovacia súprava pozostávajúca z panela Reveal AST GN01, snímačového panela Reveal a 

inokulačnej vody s PLURONIC® je určená len na jedno použitie.  Nepoužívajte opakovane. 
3. Výsledky zo systému Reveal AST by mal interpretovať vyškolený zdravotnícky pracovník v spojení s 

príznakmi a symptómami pacienta a ďalšími diagnostickými informáciami. 
4. Nepoužívajte, ak je narušená integrita balenia Reveal AST Panel alebo snímačového panela Reveal 

(neutesnené, prepichnuté alebo roztrhnuté). 
5. Reveal AST Panel by sa nemali používať, ak existuje niektorá z nasledujúcich podmienok: a) vysúšadlo 

nie je prítomné alebo je roztrhnuté, b) jamky panelu sú zafarbené (napr. PHO, rôzne antimikrobiká). 
6. Súprava testov Reveal AST je určená len na použitie so špecifickým systémom Reveal AST. 
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7. Snímače Reveal by sa mali použiť do 30 minút od otvorenia balenia snímača.  
8. Nepoužívajte testovaciu súpravu po dátume exspirácie. 
9. Táto súprava obsahuje produkty živočíšneho pôvodu. Overené znalosti o pôvode a/alebo sanitárnom 

stave zvierat úplne nezaručujú neprítomnosť prenosných patogénov. Preto sa odporúča, aby sa s 
týmito produktami zaobchádzalo ako s potenciálne infekčnými a manipulovalo sa s nimi v súlade s 
bežnými bezpečnostnými opatreniami (neprehĺtajte, nevdychujte). 

Bezpečnostné opatrenia 

1. Vyškolený, kvalifikovaný laboratórny personál by mal nosiť vhodné ochranné prostriedky (rukavice, 
laboratórny plášť, ochranné okuliare) a dodržiavať štandardné opatrenia pri manipulácii a likvidácii 
infekčných alebo potenciálne infekčných materiálov (napr. vzoriek pacientov alebo spotrebného 
materiálu). 

2. Pri manipulácii s biologickými vzorkami by sa mali dodržiavať bezpečnostné postupy danej inštitúcie. 
3. Materiály použité v tomto teste vrátane panelov a fľaštičiek so vzorkami by sa mali zlikvidovať v súlade 

s federálnymi, štátnymi a miestnymi predpismi. 

Laboratórne opatrenia 

1. Ak fľaše s krvnou kultúrou obsahujú živicu, použite 18 G ihlu, aby ste zabránili prenosu živicových 
guľôčok do vzorkovnice.   

Skladovanie  

1. Snímačový panel Reveal (900-00002) sa musí skladovať pri teplote 5 - 25 °C.  
2. Panel Reveal AST GN01 (900-00008) sa musí skladovať pri teplote 2 - 25 °C. 

Znehodnocovanie produktu  

Dlhodobé vystavenie iným než odporúčaným podmienkam skladovania môže viesť k strate účinnosti 
antimikrobiálnych látok a zníženiu výkonu snímačového panelu Reveal AST.  Nepoužívajte po dátume 
exspirácie.  
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5. Zhrnutie a zásady postupu 

Testy Reveal AST fungujú priamo z pozitívnej krvnej kultúry a poskytujú hodnoty MIC založené na testovaní 
série dvojnásobného riedenia antimikrobiálnych látok. Systém Specific Reveal™ AST je založený na 
patentovanej technológii snímačov s malými molekulami, ktorá pozostáva z radu chemicky rôznorodých 
kolorimetrických snímačov. Tieto snímače reagujú kvantitatívnou zmenou farby na prchavé organické 
zlúčeniny (VOC), ktoré sú metabolickým vedľajším produktom mikrobiálneho rastu.  

Široké spektrum citlivých chemických interakcií snímačového poľa a jeho vysoký stupeň citlivosti umožňuje 
snímačovému poľu rýchlo reagovať na mikrobiálne VOC. Keď je snímačový panel utesnený k naočkovanému 
panelu AST, nad každou jamkou je umiestnený rad siedmich snímačov, ktoré detegujú prchavé látky 
emitované mikroorganizmami počas rastu, aby sa uľahčilo hodnotenie rastu v prítomnosti a neprítomnosti 
antimikrobiálnych látok, čo umožňuje stanovenie profilov antimikrobiálnej citlivosti. Pretože snímače reagujú 
na prchavé látky v priestore hlavice nad každou jamkou, nie je potrebný optický prístup k tekutine (ako pri 
zákaloch, laserovom rozptyle alebo metódach založených na mikroskopii), čo umožňuje pripraviť inokulum 
priamym riedením pozitívnej vzorky krvnej kultúry.  

6. Komponenty pre snímačový panel SPECIFIC REVEAL a Specific REVEAL AST GN01 

 

  

Obr. 1 (1) Snímačový test Specific Reveal¤. (2) Identifikačný čiarový kód pozostávajúci z údajov šarže, čísla produktu, 
sériového čísla 
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Obr. 2 (1) Panel Specific Reveal AST GN01. 

 

7. Poskytnuté materiály 

Snímačový panel Specific Reveal™ AST pozostáva z nasledovného:   

• 900-00002 Snímač Specific Reveal, 20 ks v balení.  
 

8. Požadované, ale nedodávané materiály 

• Specific Reveal™ (900-00001) 

• Specific Reveal™ Sealer (900-00003) 

• Panel Specific Reveal AST GN01, 20 ks v balení (900-00008). 

• Voda PLURONIC na riedenie inokula  

• Podnosy k rehydrátorom/inokulátorom  

• Pozitívna krvná kultúra 

• P200 pipeta a špičky 

• Sterilné 18 g hypodermické ihly  

• 5 ml striekačka 

• 15 ml kónické skúmavky 

• Krvné agarové doštičky (BAP) 

• Sterilný fyziologický roztok  

• Vortex 

1 
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• 70 % izopropylalkoholové obrúsky 

• Rehydratátor/očkovacia látka alebo ekvivalent 

• Kimwipe 

• Čítačka čiarových kódov  

• Skrinka biologickej bezpečnosti 

• 0,5 McFarlandov štandard alebo nefelometer 

9. Postup 

9.1. Príprava vzorky na testovanie antimikrobiálnej citlivosti (extrakcia) 

• Vortexujte krv z hemokultúry a utrite priehradku fľaše 70 % izopropylalkoholom. 

• Pomocou 18 G ihly a 5 ml striekačky odsajte približne 3 - 5 ml vzorky pozitívnej krvnej kultúry (PBC) a 
nadávkujte do 15 ml kónickej skúmavky.   

 

Obr. 3. Príprava vzorky pre systém Specific Reveal AST zahŕňa zriedenie vo PLURONICKEJ vode s následnou inokuláciou 
Reveal AST Panel, po ktorom nasleduje prilepenie snímačového panela Reveal k Reveal AST Panel pomocou produktu 
Reveal AST Sealer. 

9.2. Príprava gramnegatívnych panelov z pozitívnej krvnej kultúry 

Riedenie pozitívnej krvnej kultúry 

• Po extrakcii vzorky PBC do 15 ml kónickej skúmavky premiešajte 3 - 5 ml vzorku na vortexe, aby ste 
zabezpečili rovnomernú distribúciu buniek. 

• Urobte riedenie 1:1000 pridaním 25 µl PBC do 25 ml pluronickej vody a opatrne prevráťte skúmavku 8 -
10-krát, aby ste sa uistili, že suspenzia je homogénna. 

Príprava panela Reveal AST 

• Vyberte panel Reveal AST (900-00008), ktorý chcete použiť, zo skladu. Nepoužívajte ich, ak je narušená 
integrita obalu (vypršaná doba použiteľnosti, nezapečatená, prepichnutá alebo roztrhnutá). 

• Rozrežte vrecko a vyberte panel. Ak sa skladuje v chladničke, ihneď vyberte panel z fóliového vrecka. 
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• Panely by sa nemali používať, ak existuje niektorá z nasledujúcich stavov: 
o Vysúšadlo nie je prítomné alebo je roztrhnuté. 
o Panelové jamky sú odfarbené (napr. PHO, rôzne antimikrobiká). 

Inokulácia panelu Specific Reveal AST  

• Suspenziu Pluronic dekantujte do podnosu rehydratátora/inokulátora, čím sa zabezpečí 
rovnomerné rozloženie v podnose. 

• Pomocou rehydratátora/inokulátora preneste 115 µl vzorky do každej jamky panelu. Ak používate 
alternatívny očkovací systém, rehydratujte panel AST pomocou 115 µl ± 10 µl pluronickej 
suspenzie. 

• Pokračujte v utesňovaní panelu. 
 

9.3. Utesňovacie panely 

• *Vždy udržujte panel Reveal AST a snímačový panel Reveal vodorovne a rovno počas procesu 
utesňovania.* 

• Skontrolujte, či na povrchu panelu AST nie sú nejaké známky kvapiek. Utrite hornú časť panela 
utierkou Kimwipe, aby ste sa uistili, že na povrchu panela nie je žiadna tekutina. Akákoľvek vlhkosť 
na povrchu ovplyvní kvalitu utesnenia snímačového panelu.  

• Otvorte snímačový panel Reveal (900-00002), ktorý chcete testovať, a umiestnite čiarový kód ID 
vzorky na záložku. *Nedotýkajte sa priamo povrchu snímača. Pri manipulácii so snímačovým 
panelom Reveal vždy noste rukavice. Snímač vždy držte za okraj rámu a nikdy nie za spodnú 
stranu snímača.* 

• Umiestnite snímačový panel Reveal, ktorý sa má testovať, na naložený antimikrobiálny panel tak, 
aby úchytka v ľavom hornom rohu priliehala k jamke A1, ako je znázornené na Obr. 4. 

 

Obr. 4 Umiestnite snímačový panel Reveal, ktorý sa má testovať, na naložený 
antimikrobiálny panel tak, aby úchytka v ľavom hornom rohu priliehala k 
jamke A1. 
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• Otvorte zásuvku produktu Sealer stlačením tlačidla vedľa zeleného LED indikátora.  Ak produkt 
Sealer nezobrazuje zelený LED indikátor, nie je pripravený na utesňovanie. 

• Umiestnite panel do zásuvky produktu Sealer (pozrite si návod na použitie produktu SPECIFIC 
REVEAL SEALER (DML-00006)) s jamkou A1 v ľavom hornom rohu (ako keď smerujete k prístroju) 
(pozrite si Obr. 5). Jemným zatlačením na okraje panela sa uistite, že je panel usadený v nakladacej 
ploche.   

 
Obr. 5. Panel s rámom umiestnite do zásuvky produktu Sealer s 
úchytkou v ľavom hornom rohu 

 
 

• Opatrne zatvorte zásuvku, kým nebudete počuť kliknutie.  

• Produkt Sealer automaticky utesní panel, keď je zásuvka zatvorená, a vysunie zásuvku otvorenú po 
dokončení utesnenia. Ak sa vzorka nevysunie alebo produkt sealer nefunguje tak, ako má, 
kontaktujte zákaznícku podporu. NEOTVÁRAJTE zásuvku násilím, pretože to môže poškodiť produkt 
Sealer. 

• VÝSTRAHA: Test Reveal AST môže byť teplý z procesu utesňovania. 

• Skontrolujte panel, aby ste sa uistili, že na ňom nie sú žiadne známky nesprávneho utesnenia, ako 
sú bubliny. Ak tesnenia nie sú správne, kontaktujte zákaznícku podporu. Nikdy sa nepokúšajte 
znovu utesniť už utesnený panel. 

• Po utesnení si pozrite v návode na použitie produktu SPECIFIC REVEAL vloženie utesneného 
snímačového panelu REVEAL do produktu SPECIFIC REVEAL. 

10. Kontrola kvality 

Prijateľnosť antimikrobiálnych látok by sa mala kontrolovať testovaním organizmov so známymi hraničnými 
hodnotami a rozsahmi MIC; pozrite si Tabuľku 1 nižšie - subkultivácia a udržiavanie kmeňov kontroly kvality. 

• Naneste kmene QC zo zmrazeného zásobného roztoku na doštičku s krvným agarom (subkultúra F1). 
Doštičky inkubujte hore dnom pri 37 °C cez noc. Po inkubácii cez noc pri 37 °C môže byť doštička F1 
skladovaná pri 4 °C týždeň. Odporúča sa, aby sa zo zmrazeného vývaru každý týždeň pripravila čerstvá 
subkultúra F1. 
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• Subkultivujte kmene QC z platne F1 na doštičku s krvným agarom, aby ste získali subkultúru F2. 
Inkubujte misky hore dnom pri teplote 37 °C cez noc alebo podľa potreby, až kým nedosiahne 
dostatočný rast na vytvorenie 0,5 McFarlanda. Pred každým dňom testovania kontroly kvality by sa 
mala pripraviť čerstvá subkultúra F2.  
 

10.1. Príprava panelu AST na kontrolu kvality 

 

• Panely, ktoré chcete použiť, vyberte zo skladu. Nepoužívajte ich, ak je narušená integrita obalu 
(nezapečatený, prepichnutý alebo roztrhnutý). 

 

10.2. Inokulácia panelu Reveal AST pre kontrolu kvality 

 
• Pripravte 0,5 McFarland v sterilnom fyziologickom roztoku výberom 2 - 3 izolovaných kolónií z čerstvej 

F2 doštičky (nie staršej ako 24 hodín) pomocou 0,5 McFarlandovho štandardu alebo nefelometra. 
• Urobte riedenie 1:200 pridaním 125 µl McFarland do 25 ml pluronickej vody a opatrne prevráťte 8 - 

10-krát, aby ste sa uistili, že suspenzia je homogénna.  
• Suspenziu Pluronic dekantujte do podnosu rehydratátora/inokulátora, čím sa zabezpečí rovnomerné 

rozloženie v podnose. 
• Pomocou rehydratačného/očkovacieho zariadenia preneste 115 µl vzorky do každej jamky panelu. 

 

10.3. Utesnenie panelov 

Pokyny týkajúce sa utesnenia panelov nájdete v časti 9.3. 

10.4. Kmene kontroly kvality 

Výsledky Reveal pre odporúčané kontrolné organizmy American Type Culture Collection (ATCC) sú uvedené v 
nasledujúcej tabuľke.  

Tabuľka 1: Testovanie kontroly kvality na antimikrobiálnu citlivosť pre panel Testing Assay AST panel GN01 

Antimikrobiálne 
Panel Conc 

Range 
E. coli   ATCC® 

25922 
P. aeruginosa 
ATCC® 27853 

K. pneumoniae  
ATCC® 700603 

K. pneumoniae 
ATCC BAA-

2814 

Amikacín 4 - 16 ≤ 4 ≤ 4   

Ampicilín 4 - 8 ≤ 4 - 8  > 8  

Amoxicilín - kyselina 
klavulanová 

4/2-16/2 
≤ 4 - 8  ≤ 4 - 16 

 

Aztreonam 1 - 16 ≤ 1 2 - 8 8- >16  

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

Cefotaxím 0,125 - 4 ≤ 0,12 > 4   

Cefoxitín 8 - 16 ≤ 8    
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Antimikrobiálne 
Panel Conc 

Range 
E. coli   ATCC® 

25922 
P. aeruginosa 
ATCC® 27853 

K. pneumoniae  
ATCC® 700603 

K. pneumoniae 
ATCC BAA-

2814 

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

Ceftazidím/avibaktam 
0,25/4, 1/4 - 

16/4 
≤ 0,25 - 0,5 0,5 - 4 0,25 - 2 

 

Ceftazidím/kyselina 
klavulanová 

0,25/4-8/4 
Neg  Poz 

 

Ceftolozán/tazobaktam 1/4-4/4 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 - 2  

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

Ertapeném 0,12 - 1 ≤ 0,12    

Gentamicín 2 - 4 ≤ 2 ≤ 2   

Imipeném 1 - 8 ≤ 1 1 - 4 ≤ 1  

Levofloxacín 0,25 - 1 ≤ 0,25 0,5 - 4   

Meropeném 0,12 - 8 ≤ 0,12 0,12 - 1   

Meropeném/Vaborbaktam 2/8-8/8 ≤ 2 ≤ 2  ≤ 2 

Piperacilín 8 - 16 ≤ 8 ≤ 8   

Piperacilín - Tazobaktam 4/4-16/4 ≤ 4 ≤ 4 - 8 8- >16  

Tigecyclín 0,5 - 1 ≤ 0,5    

Tobramycín 2 - 4 ≤ 2 ≤ 2   

Trimetoprim - 
Sulfametoxazol 

2/38-4/76 
≤ 2 > 4  

 

 

11. Interpretácia výsledkov 

11.1. Výsledky citlivosti  

Keď je ID organizmu dodané do systému nejakým ID testom schváleným FDA alebo certifikovaným CE-IVD, 
systém vygeneruje minimálne inhibičné koncentrácie (MIC) a interpretácie (výsledok SIR) pre každú 
antimikrobiálnu látku na základe aktuálnych hraničných hodnôt EUCAST/CASFM.  Stĺpec SIR v správe o 
pacientovi zobrazuje nasledujúce interpretácie: 

• S = citlivé 

• I = citlivé, zvýšená expozícia 

• R = rezistentné 

12. Výkonnostné charakteristiky 

Výkonnostné charakteristiky testu Reveal AST boli stanovené pri hodnoteniach v niekoľkých klinických 
laboratóriách.  

12.1. Obmedzenia 

Pre nasledujúce kombinácie druhov a liečiv vykonajte pred oznámením výsledkov alternatívnu metódu 
testovania: 
Piperacilín/Tazobaktam: C. freundii, K. aerogenes, K. oxytoca 
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V prípade nasledujúcich kombinácií druhov a liečiv môže produkt Reveal poskytnúť rezistentný výsledok, ktorý 
možno považovať za citlivý podľa referenčnej metódy. Ak je to dôležité pre starostlivosť o pacienta, potvrďte 
tieto výsledky alternatívnou metódou: 

• Ceftolozán/tazobaktam s E. cloacae a K. aerogenes 

• Imipeném s K. aerogenes   

• Ertapeném s E. cloacae  

• Meropeném/vaborbaktam s K. pneumoniae a K. aerogenes 

• Amoxicilín/klavulanát s K. oxytoca 
 
V prípade nasledujúcich kombinácií druhov a liečiv môže produkt Reveal poskytnúť citlivý výsledok, ktorý 
možno považovať za rezistentný podľa referenčnej metódy. Ak je to dôležité pre starostlivosť o pacienta, 
potvrďte tieto výsledky alternatívnou metódou. 

• Cefoxitín s K. oxytoca  

• Imipeném s E. cloacae a K. oxytoca 

• Ertapeném s K. oxytoca 

• Ceftazidím/avibakam s E. coli a K. aerogenes  

• Piperacilín/tazobaktam s Proteus mirabilis 
 
Schopnosť systému Reveal detegovať rezistenciu na amikacín, ceftazidím/avibaktam, meropeném a 
meropeném/vaborbaktam u C. koseri nie je známa, pretože v čase porovnávacieho testovania neboli dostupné 
rezistentné organizmy. 
 

 


