




NÁVOD NA POUŽITIE                 Slovak (Slovenčina)
Cell-Free DNA BCT® CE je skúmavka na priamy odber plnej krvi určená na odber, transport a uchovávanie vzoriek krvi. 
Tento produkt je určený VÝHRADNE NA EXPORT, je zakázané ho predávať v USA.

SÚHRN A PRINCÍPY
Cell‑Free DNA BCT CE stabilizuje acelulárnu plazmatickú DNA a tiež uchováva bunkovú genomickú DNA prítomnú v 
jadrových krvinkách a cirkulujúcich epiteliálnych bunkách (bunkách tumoru) prítomných v plnej krvi.

Presnosť analýzy cf‑DNA môže negatívne ovplyvniť manipulácia, preprava a spracovanie vzorky vedúce k lýze jadrových 
krviniek a následnému uvoľneniu bunkovej genomickej DNA. Okrem toho môže byť problematická degradácia cf‑DNA v 
dôsledku aktivity nukleázy.  

Stabilizátor v produkte Cell‑Free DNA BCT CE, stabilizuje jadrové krvinky, bráni uvoľneniu bunkovej genomickej DNA a 
inhibuje degradáciu cf‑DNA sprostredkovanú nukleázou, čím významne prispieva k celkovej stabilizácii cf‑DNA. Vzorky 
odobrané do skúmavky Cell‑Free DNA BCT CE zostávajú stabilné po dobu až 14 dní pri teplotách v rozmedzí 6 až 37 
°C, čo umožňuje pohodlný odber, transport a uchovávanie vzoriek.

Stabilizátor v produkte Cell‑Free DNA BCT CE stabilizuje cirkulujúce epiteliálne bunky (bunky tumoru) v plnej krvi po dobu 
až 7 dní pri teplotách v rozsahu 15 až 30 °C.

ČINIDLÁ
Cell‑Free DNA BCT CE obsahuje antikoagulačné činidlo K3EDTA a stabilizátor na bunky v tekutom médiu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
1. Na diagnostické použitie in vitro.
2.  Vzorky odobrané do sklenených skúmaviek Cell‑Free DNA BCT CE nezmrazujte. (Čísla dielov Streck: 218996, 

218997, 230244, 230250, 230251)
3. Skúmavky nepoužívajte po uplynutí dátumu spotreby.
4. Nepoužívajte skúmavky na odber materiálov, ktoré plánujete injekčne aplikovať do tela pacienta.
5. Produkt je určený na použitie v podobe, v akej je dodávaný. Nerieďte ani nepridávajte do skúmaviek Cell‑Free DNA 

BCT CE ďalšie zložky.
6. Preplnenie alebo nedostatočné naplnenie skúmaviek povedie k nesprávnemu pomeru množstva krvi a prídavných 

látok, čo môže mať za následok nesprávne výsledky analýzy alebo zlú funkčnosť produktu.
 UPOZORNENIE

a. Sklo sa môže rozbiť. Pri manipulácii je nutné dodržovať adekvátne bezpečnostné opatrenia (Čísla dielov Streck: 
218996, 218997, 230244, 230250, 230251).

b. Všetky biologické vzorky a materiály prichádzajúce do kontaktu s nimi je nutné považovať z biologicky 
nebezpečné. Správajte sa k nim ako k materiálom schopným prenášať infekčné ochorenia. Zlikvidujte v súlade s 
federálnymi, štátnymi a miestnymi predpismi. Dávajte pozor, aby nedošlo ku kontaktu s kožou a sliznicami.

c. Produkt likvidujte s infekčným zdravotníckym odpadom.
d. Odpojte zátku jemným kývaním zo strany na stranu alebo kombináciou otáčania a ťahania. Vytláčanie zátky 

palcom zboku sa neodporúča, skúmavka by sa mohla rozbiť a mohlo by dôjsť k úrazu. Zátku opäť pripojte jemným 
zatlačením do skúmavky za súčasného otáčania.

e. Odporúča sa použiť pediatrický adaptér pre skúmavku, aby Cell‑Free DNA BCT CE 2,0 ml s priemerom 10,25 mm 
lepšie sedela.

7. SDS nájdete na stránkach www.streck.com alebo si ho môžete vyžiadať telefonicky na čísle 402‑691‑7510.
 
SKLADOVANIE A STABILITA
1. Nepoužité skúmavky Cell‑Free DNA BCT CE budú pri skladovaní v teplotách 2 až 30 °C stabilné až do dátumu 

spotreby.
2. Krátkodobé skladovanie skúmaviek Cell‑Free DNA BCT CE pri teplotách 2 až 40 °C je prijateľné po dobu do 14 dní.
3. Prázdne skúmavky Cell‑Free DNA BCT CE nezmrazujte.  Pri preprave v extrémnych teplotných podmienkach je 

potrebné zaistiť správnu izoláciu.
4. Skladovanie vzorky/stabilita:

Typ vzorky

Acelulárna DNA Celulárna genomická 
DNA

Epiteliálne bunky 
(Bunky tumoru)

Stabilita vzorky 14 dní 14 dní 7 dni

Teplota uchovávania vzorky 6 až 37 °C 6 až 37 °C 15 až 30 °C

ZNÁMKY ZNEHODNOTENIA PRODUKTU
1. Zákal nebo precipitát viditeľný v činidle v nepoužitej skúmavke.
2. Ak sa objavia známky znehodnotenia produktu, kontaktujte technické služby spoločnosti Streck na telefónnom čísle 

402-691-7510 alebo e-mailovej adrese technicalservices@streck.com.

NÁVOD NA POUŽITIE
Video s ukážkou nájdete na stránkach www.streck.com/mixing.
1.  Odoberte vzorku venepunkciou podľa odporúčaní CLSI GP41‑A61.
 Zabráňte spätnému toku – Keďže skúmavka Cell‑Free DNA BCT CE obsahuje chemické prídavné látky, je dôležité 

zabrániť možnému spätnému toku zo skúmavky.
 V rámci prevencie spätného toku dodržujte nasledujúce opatrenia:

a. Rameno pacienta musí byť v priebehu odberu zvesené.
b. Skúmavku držte zátkou otočenou smerom nahor, aby sa obsah skúmavky v priebehu odberu vzorky nedotýkal 

zátky alebo konca ihly. 
c. Keď začne krv tiecť do skúmavky alebo do 2 minút od aplikácie uvoľnite manžetu, ktorou ste končatinu podviazali.

2.  Dodržujte odporúčané poradie odberov v pokynoch CLSI GP41‑A61. Odber do skúmavky Cell‑Free DNA BCT CE je 
možné spraviť po odbere do skúmavky EDTA a pred skúmavkou s fluoridoxalátom (inhibítor glykolýzy). Ak odoberiete 
vzorku do skúmavky Cell‑Free DNA BCT CE ihneď po skúmavke s heparínom, spoločnosť Streck odporúča odobrať 
pred skúmavkou Cell‑Free DNA BCT CE vzorku do skúmavky bez aditív alebo s EDTA.

3.  Skúmavku naplňte celú.
4.  Odpojte skúmavku od adaptéra a ihneď premiešajte jemným otáčaním (8 – 10krát). Inadekvátne alebo oneskorené 

miešanie môže viesť k nesprávnym analytickým výsledkom alebo nízkej funkčnosti produktu.  Za jedno otočenie je 
považovaná úplná rotácia zápästia, 180° alebo postup podľa nasledujúceho obrázku:

OTOČIŤ OTOČIŤ

5. Po odbere zaistite transport a uskladnenie skúmaviek v odporúčanom teplotnom rozmedzí.

Poznámka:
1.  Najlepšie výsledky dosiahnete použitím ihly 21 G alebo 22 G. Pri použití ihiel s menším priemerom môže plnenie trvať 

dlhšie.
2. Pri použití krídelkovej (motýlikovej) odberovej súpravy na venepunkciu a odbere vzorky do skúmavky Cell‑Free DNA 

BCT CE ako prvej odporúčame odobrať najskôr určitý objem do prázdnej skúmavky bez aditív alebo s EDTA, ktorú 
zlikvidujete. Cieľom je eliminovať vzduch alebo „prázdny priestor“ z kanyly.

3. Pri práci s produktom 2,0ml Cell‑Free DNA BCT CE je nutné starostlivo vycentrovať skúmavku, aby bola zátka 
prepichnutá uprostred (pozri obrázok nižšie). Ako pomoc pri správnom vkladaní skúmavky do štandardných držiakov 
a na stabilizáciu skúmavky počas odberu sa odporúča použiť pediatrický adaptér pre skúmavku, pomocou ktorého 
Cell‑Free DNA BCT CE 2,0 ml s priemerom 10,25 ml (čísla dielov Streck: 230250, 230251) lepšie zapadne do 
štandardného držiaka.

 

 Správne prepichnutá zátka

4. Cell‑Free DNA BCT CE neriedi vzorky krvi. Z toho dôvodu nie je nutné použiť korekciu riedenia.
5.  Podobne ako u väčšiny klinických laboratórnych vzoriek môže hemolýza, ikterus a lipémia ovplyvniť výsledky získané 

z vzoriek krvi uchovávanej v skúmavkách Cell‑Free DNA BCT CE.

EXTRAKCIA DNA
Extrakciu acelulárnej plazmatickej DNA a celulárnej genomickej DNA je možné zaistiť pomocou väčšiny komerčne 
dostupných súprav, ktoré zahŕňajú spracovanie proteinázou K.

Acelulárna plazmatická DNA
Spoločnosť Streck kvalifikovala dva samostatné protokoly separácie plazmy.

Dvojitý centrifugačný protokol 1
Krok 1.  Separáciu plazmy dosiahnete centrifugáciou plnej krvi pri 300 x g po dobu 20 minút pri izbovej teplote. 
Krok 2.  Odstráňte hornú vrstvu plazmy a preneste do novej kónickej skúmavky (nie je súčasťou dodávky).  
Krok 3.  Centrifugujte plazmu pri 5 000 x g po dobu 10 minút.
Krok 4. Odizolujte acelulárnu DNA podľa pokynov výrobcu súpravy.

Dvojitý centrifugačný protokol 2 (v záujme maximálnej výťažnosti z plazmy)
Krok 1. Separáciu plazmy dosiahnete centrifugáciou plnej krvi pri 1600 x g po dobu 10 minút pri izbovej teplote. 
Krok 2. Odstráňte hornú vrstvu plazmy a preneste do novej kónickej skúmavky (nie je súčasťou dodávky).
Krok 3. Centrifugujte plazmu pri 16 000 x g po dobu 10 minút.
Krok 4. Odizolujte acelulárnu DNA podľa pokynov výrobcu súpravy.

Optimálne výsledky dosiahnete pridaním kroku zahŕňajúceho ošetrenie proteinázou K (digescia ≥ 30 mAU/ml)  
pri 60 °C v prítomnosti chaotropných solí po dobu 1 hodiny pri extrakcii acelulárnej DNA.

Celulárna genomická DNA
Krok 1. Odseparujte leukocyty lýzou erytrocytov s následným premytím alebo centrifugáciou plnej krvi s odberom 

vrstvy buffy coat. 
Krok 2.  Odizolujte genomickú DNA podľa pokynov výrobcu súpravy.

Optimálne výsledky dosiahnete pridaním kroku zahŕňajúceho ošetrenie proteinázou K (digescia ≥ 30 mAU/ml) pri 60 
°C v prítomnosti chaotropných solí po dobu 2 hodín pri extrakcii celulárnej genomickej DNA.

ZMRAZOVANIE A ROZMRAZOVANIE
PLAZMA 
1.  Zmrazenie: Ak je potrebné dlhodobé skladovanie, po centrifugovaní odoberte a preneste hornú vrstvu plazmy do 

kryoskúmavky (nie je súčasťou dodávky) a zmrazte pri teplote –20 ºC alebo –80 ºC.
2.  Rozmrazenie: Kryoskúmavky nechajte rozmraziť pri vhodnej teplote, ako je predpísané vo vašom protokole. 
 Poznámka: Ak sa v plazme po rozmrazení vytvorí kryoprecipitát, skúmavku vortexujte 30 sekúnd. Plazmu 

necentrifugujte. 

KONCENTROVANÝ ZVYŠNÝ BUNKOVÝ MATERIÁL
Po centrifugovaní a po odobratí hornej vrstvy plazmy a jej prenesení do kryoskúmavky možno zvyšný bunkový materiál 
v plastovej skúmavke Cell‑Free DNA BCT CE (čísla dielov Streck: 230255, 230256, 230257) zmraziť kvôli prípadnému 
budúcemu použitiu.
1.  Zmrazenie: Ak je potrebné dlhodobé skladovanie, zvyšný bunkový materiál zmrazte priamo vo zvislo umiestnenej 

plastovej skúmavke Cell‑Free DNA BCT CE pri teplote –20 ºC alebo –80 ºC.  
2.  Rozmrazenie: Skúmavky nechajte rozmraziť pri vhodnej teplote, ako je predpísané vo vašom protokole. 
 Poznámka:  Plastové skúmavky Cell‑Free DNA BCT CE, ktoré sú úplne naplnené plnou krvou, by sa nemali 

zmrazovať, pretože by mohli prasknúť.   

LIMITÁCIE
1. Výhradne na jednorazové použitie.
2. Vzorky odobrané do iných antikoagulačných prípravkov a stabilizátorov môžu v skúmavkách Cell‑Free DNA BCT CE 

skoagulovať. 
3.  Neodporúčame vzorky transportovať potrubnou poštou.
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INFORMÁCIE K OBJEDNANIU
Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkov na telefónnom čísle 402‑333‑1982. Ďalšie informácie nájdete online na 
stránkach www.streck.com.

Kanadský patent 2,690,651; Európsky patent EP2228453; O ďalšie patenty bolo požiadané.
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