
AVIPATH STAPH Ref OD044 
Σασεία εξέηαζη ζςγκόλληζηρ με Latex ανηιδπαζηήπιο για  
ηον ςποθεηικό πποζδιοπιζμό ηος ηαθςλόκοκκος aureus  
ςνηηπήζηε ζηοςρ 2

o
C με 8

o
C.  ΜΗΝ ΚΑΣΑΦΤΥΔΣΔ 

Μόνο για in-vitro διαγνωζηική σπήζη. 
 

ΔΙΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΙΧΚΟΜΔΝΗ ΥΡΗΗ 
 
Σν AVIPATH STAPH είλαη κία ηαρεία εμέηαζε 
ζπγθόιιεζεο κε latex αληηδξαζηήξην γηα ηελ αλίρλεπζε 
ησλ ηαθπιόθνθθσλ νη νπνίνη παξάγνπλ καδηθό 
θάθηνξα θαη/ ή Πξσηεΐλε A από εθείλα ηα είδε ησλ 
ηαθπιόθνθθσλ νη νπνίνη δελ ηνλ παξάγνπλ. 
Μόλν γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε. 
 

ΑΡΥΗ ΣΟΤ TEST 
 
Σα ζσκαηίδηα ηνπ latex είλαη επηζηξσκέλα κε 
αλζξώπηλν ηλσδνγόλν θαη IgG. Σν ηλσδνγόλν ζα δεζεί 
κε coagulase θαη ην IgG ζα δεζκεύζεη ηελ Πξσηεΐλε A. 
Καη νη δύν θάθηνξεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ S. aureus. 
 
 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
 

                              Ref 

OD044     
 
 

LATEX 

Δλαηώξεζε ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ 
Πνιπζηεξελίνπ ( πεξίπνπ 0.5% ) επηζηξσκέλα κε IgG 
θαη αλζξώπηλν fibrinogen. Ιζρύο Δξγαζίαο. 
 

SOLN SALINE                        2.5 ml 

Αιαηνύρν δηάιπκα κε ζπληεξεηηθό. Ιζρύο Δξγαζίαο. 
ΑΝΑΓΔΤΣΔ                            100     
ΓΙΑΦΑΝΔΙΔ ΔΞΔΣΑΗ ΜΙΑ ΥΡΗΗ            17            
ΦΤΛΛΑΓΙΟ ΟΓΗΓΙΧΝ                                            1       
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΤΛΙΚΟ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΑΡΔΥΔΣΑΙ 
 
Βαθηεξηνινγηθνί βξόρνη.  
 

ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ 
 

Γηα ρξήζε από εξγαδνκέλνποπνπ έρνπλ ιάβεη 
ηνπιάρηζηνλ βαζηθή εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε. 
 
Σα AVIPATH STAPH Latex Αληηδξαζηήξηα πεξηέρνπλ 
πιηθά αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο ηα νπνία έρνπλ 
εμεηαζηεί θαη έρνπλ επηβεβαησζεί σο αξλεηηθά γηα HCV, 
HIV I θαη HIV II αληηζώκαηα, θαη HBsAg από 
εγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ζε επίπεδν ελόο δόηε.  Δπεηδή 
θακία εμέηαζε δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη απόιπηε 
ζηγνπξηά όηη ηα πξντόληα πνπ πξνέξρνληαη από 
αλζξώπηλε πεγή δελ ζα κεηαδόζνπλ κνιπζκαηηθνύο 
παξάγνληεο ζπληζηάηαη ηα αληηδξαζηήξηα κέζα ζε απηό 
ην λα ρεηξηζηνύλ κε ζσζηή θξνληίδα θαη πξνζνρή θαηά 
ηελ ρξήζε θαη δηάζεζε.  Μελ θηαπίλεηε. 
 
Σα ανηιδπαζηήπια AVIPATH STAPH Latex δελ 
πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο όπσο έρνπλ θαζνξηζηεί 
από ηνπο ηζρύνληεο Υεκηθνύο ηνπ Η.Β.  (Κξίζηκεο 
Πιεξνθνξίεο θαη πζθεπαζία γηα Πξνκήζεηα) 
θαλνληζκνύο. Όια ηα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη, 
σζηόζν, λα αληηκεησπίδνληαη σο πηζαλνί θίλδπλνη ζε 
ρξήζε θαη γηα δηάζεζε.  Η ηειηθή δηάζεζε ζα πξέπεη λα 
ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηελ ηνπηθή λνκνζεζία. 
 
Σα ανηιδπαζηήπια AVIPATH STAPH πεξηέρνπλ 
0.095% Νηηξίδην ηνπ Ναηξίνπ σο ζπληεξεηηθό πνπ 
κπνξεί λα είλαη ηνμηθό ζε πεξίπησζε θαηάπσζεο. Σν 
Νηηξίδην ηνπ Ναηξίνπ κπνξεί λα αληηδξάζεη κε κόιπβδν 
θαη ράιθηλα πδξαπιηθά θαη λα δεκηνπξγήζεη άθξσο 
εθξεθηηθά άιαηα.  Καηά ηελ δηάζεζε, απνκαθξύλεηε κε 
ηεξάζηηεο πνζόηεηεο λεξνύ. Μελ θαηαπίλεηε 
 
Μελ ρξεζηκνπνηείηε ραιαζκέλα ή κνιπζκέλα ζπζηαηηθά 
ηνπ kit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΝΣΗΡΗΗ 
 

Σα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα ζπληεξνύληαη ζε 
ζεξκνθξαζίεο κεηαμύ 2

o
C κε 8

o
C.  

 
Η εκεξνκελία ιήμεο είλαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα 
ζην κπνπθάιη θαη ζηελ εηηθέηηα ηνπ kit.  Σν kit ζα 
απνδόζεη ζηα πιαίζηα ησλ πξνδηαγξαθώλ κέρξη ηελ 
δεισκέλε εκεξνκελία ιήμεο όπσο θαζνξίδεηαη από ηελ 
εκεξνκελία ηνπ πξντόληνο παξαγσγήο θαη δειώλεηαη 
επάλσ ζην kit θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ.  κελ 
ρξεζηκνπνηείηε ηα αληηδξαζηήξηα κεηά ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο. 
 
Η έθζεζε ησλ αληηδξαζηεξίσλ ζε ππεξβνιηθέο 
ζεξκνθξαζίεο ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη.  Μελ εθηίζεηε 
ζε άκεζν ειηαθό θσο. 
 
ΜΗΝ ΦΤΥΔΣΔ ΚΑΝΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ 
γηαηί απηό ζα απνθέξεη κε αλαζηξέςηκε δεκηά. 
 

ΤΛΛΟΓΗ ΓΔΙΓΜΑΣΧΝ  
 
Σα δείγκαηα ζα πξέπεη λα είλαη θξέζθα 18 κε 24 σξώλ 
θαιιηέξγεηεο, θαη κπνξνύλ λα εμεηαζηνύλ απεπζείαο 
από ηελ πιάθα θαιιηέξγεηαο.  Αλ ππάξρεη επαξθήο 
όγθνο, ππν θαιιηεξγήζηε ζην αίκα ή ην ζξεπηηθό 
αγάξθαη επσάζηε όιε ηε λύρηα ζηνπο 37

 o
C.  Η 

κνξθνινγία ησλ απνηθηώλ ζα πξέπεη λα ειεγρζνύλ 
ώζηε λα κνηάδνπλ κε ην S. aureus.  Όπος είναι 
δςναηό, νη θαζαξέο θαιιηέξγεηεο ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ δηαδηθαζία ηνπ test. 
 

ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΣΧΝ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ 
 
Όια ηα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα βξεζνύλ ζε 
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (20

o
C κε 25

o
C) θαη αλακεηρζνύλ 

απαιά πξηλ ηε ρξήζε.  Μελ επηθέξεηε αθξό 
 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΗ ΥΡΗΗ 
 
Οξηζκέλα είδε ηνπ ηαθπιόθνθθνπ πέξαλ ηνπ . 
aureus, αμηνζεκείσηα . intermedius θαη . hyicus 
μποπεί να δώζοςν θεηικά αποηελέζμαηα ζηην 
ζςνήθη εξέηαζη coagulase και μποπεί επίζηρ να 
ζςνδέζοςν ηα ανηιδπαζηήπια latex.  Κάπνπ-θάπνπ 
ζπάληα είδε όπσο ν . Iugdunensis θαη . schleiferi 
έρνπλ αλαθεξζεί σο clumping factor ζεηηθό.  
Μηθξνβηαθά ζηειέρε πνπ αληηζηέθνληαη ζηελ Novobiocin 
κπνξνύλ επίζεο λα δώζνπλ ςεπδή ζεηηθά 
απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηώληαο εμεηάζεηο κε βάζε 
latex.  Οξηζκέλα είδε όπσο ν E. coli θαη C. albicans 
είλαη ηθαλά λα ζπγθνιιήζνπλ ζπζηαηηθά ηνπ latex όρη-
εμεηδηθεπκέλα.  Οξγαληζκνί πνπ θαηέρνπλ ζπλδεηηθνύο 
θάθηνξεο αλνζνζθαηξίλεο κπνξνύλ επίζεο λα 
ζπγθνιιήζνπλ αληηδξαζηήξηα κε latex βάζε. 
 
Πξέπεη λα δίδεηαη πξνζνρή όηαλ εμεηάδνληαη 
νξγαληζκνί απεπζείαο από επηιεθηηθά κέζα. Τςειέο 
ζπγθεληξώζεηο άιαηνο είλαη γλσζηέο γηα ηελ 
απνζηαζεξνπνίεζε ησλ δηαιπκάησλ latex παξάγνληαο 
πνηθίια απνηειέζκαηα. 
 
Όηαλ γίλεηαη εξκελεία ηνπ test ζπληζηάηαη λα 
ιακβάλνληαη ππόςε όια ηα θιηληθά δεδνκέλα. 
 
Γελ ππάξρεη θαλέλα reuse πξσηόθνιιν γηα απηό ην 
πξντόλ. 
 
Οπνηεζδήπνηε απνηθίεο βαθηεξίσλ πνπ εμεηάδνληαη 
ζεηηθά από ην AVIPATH STAPH ζα πξέπεη λα 
επηβεβαηώλνληαη σο . aureus από βηνρεκηθά tests. 

Latex 
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ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΡΓΑΙΑ 
 
1. Αθήζηε ηα αληηδξαζηήξηα ηνπ test λα έξζνπλ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 
2. Σνπνζεηήζηε κία ζηαγόλα ηνπ ηζνηνληθνύ αιαηνύρνπ δηαιύκαηνο πάλσ ζε 

έλα από ηα θπθιάθηα ηνπ test. 
3. Υξεζηκνπηώληαο έλα απνζηεηξσκέλν βξόρν, δηαιέμηε 2-4 απνηθίεο από ηα 

ύπνπηα βαθηήξηα ηνπ ηαθπιόθνθθνπ θαη γαιαθηώζηε ζην ηζνηνληθό 
αιαηνύρν δηάιπκα πάλσ ζηνλ δηαγλσζηηθό θύθιν. 

4. Αλ παξαηεξεζεί ζπγθόιιεζε ή ζπγθέληξσζε ζε απηό ην ζεκείν είλαη 
απηνζπγθόιιεζε θαη ην δείγκα δελ είλαη θαηάιιειν γηα ην  test. 

5. Αλαθηλήζηε δσεξά ην αληηδξαζηήξην latex reagent, έπεηηα, ρξεζηκνπηώληαο 
ην ζηαγνλόκεηξν πνπ παξέρεηαη, πξνζζέζηε κία ζηαγόλα ηνπ 
αληηδξαζηεξίνπ ζηνλ θύθιν ηνπ test. 

6. Αλακείμηε ην αληηδξαζηήξην θαη ην γαιάθησκα ηεο θαιιηέξγεηαο 
ρξεζηκνπνηώληαο κίαο ρξήζεο αλαδεπηήξα δηαζθαιίδνληαο ηελ θάιπςε ηνπ 
δηαγλσζηηθνύ θύθινπ κε ηελ αλάδεπζε. 

7. Απαιά θαη νκνηόκνξθα, ηαιαληεύζηε θαη πεξηζηξέςηε ηελ δηαθάλεηα ηνπ slide 
γηα έλα ιεπηό ελώ εμεηάδεηε ηελ δηαθάλεηα ηνπ test γηα ζπγθόιιεζε. 

  
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 
Δμεηάζηε ηε δηαθάλεηα ηνπ  test θάησ από δπλαηό θσο κεηά από 1 ιεπηό.  Έλα ζεηηθό 
απνηέιεζκα ππνδεηθλύεηαη από ηνλ εκθαλή ηύπν ηεο ζπγθόιιεζεο ηνπ latex ζε έλα 
θαζαξό δηάιπκα.  Έλα αξλεηηθό δείγκα ππνδεηθλύεηαη από ηελ κε αιιαγή ζηελ 
ελαηώξεζε ηνπ latex πάλσ ζηε δηαθάλεηα ηνπ. 
 
Η ζπγθόιιεζε ππνδεηθλύεη ηελ παξνπζία είηε coagulase είηε πξσηεΐλεο A.  Κακία 
ζπγθόιιεζε ππνδεηθλύεη ηελ απνπζία απηώλ ησλ δύν ζπζηαηηθώλ.   
 
Δλα ρακειό ή ππνπηεπόκελν ζεηηθό απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα επαλαδηεμαρζεί.  Η 
δηάγλσζε δελ ζα πξέπεη λα είλαη βαζηζκέλε κόλν ζηα επξήκαηα ηεο θιηληθήο 
εξγαζίαο. 
 

ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 
 
Δμεηάζηε κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν ζε θάζε παξηίδα ησλ tests γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 
εγθπξόηεηαο ηνπ test. 
1. Διέγμηε όηη ην αληηδξαζηήξην latex ζπγθνιιάηαη κε έλα γλσζηό . aureus 

ζηέιερνο. 
2. Διέγμηε όηη ην αληηδξαζηήξην latex δελ ζπγθνιιάηαη κε ηζνηνληθό αιαηνύρν 

δηάιπκα. 
 

ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ 
 
Υξεζηκνπνηείζηε έλα tip κηαο ρξήζεο γηα θάζε δείγκα γηα λα απνθύγεηε ηελ 
επηκόιπλζε. 
 
Αληηθαηαζηήζηε ηα θαπάθηα ζε όια ηα αληηδξαζηήξηα ακέζσο κεηά ηε ρξήζε. 
 
Πξηλ ηελ εθθίλεζε ηεο εξγαζίαο θέξηε όια ηα αληηδξαζηήξηα ζε ζεξκνθξαζία 
δσκαηίνπ (20

o
C κε 25

o
C).  Αλαδεύζηε απαιά όια ηα αληηδξαζηήξηα από απαιή 

αληηζηξνθή ή ζηξνβίιηζκα. 
 
Γηα ρξήζε από εξγαδόκελνπο κε ηνπιάρηζηνλ βαζηθή εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε. 
 
Μελ ρξεζηκνπνηείηε ραιαζκέλα ή κνιπζκέλα ζπζηαηηθά ηνπ kit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 
 

Αθξίβεηα, επαλαιεςηκόηεηα θαη αλαπαξαγσγή είλαη 100%  +/- ελόο δηπινύ 
δηαιύκαηνο.  
 

 Θεηηθό Αξλεηηθό Οιηθό 

Staph 
aureus 

15 0 15 

Non Staph 
aureus 

0 
3 
1 
4 
3 
5 
1

 

129 
17 
9 
6 
7 
5 
9 

129 
20 

1 

10 
2
 

10 
3
 

10 
4
 

10 
5 

10 
6 

 32 182 214 
1
 Staph saprophyticus 

a, b 

2 
Staph cohnii 

a, b    a 

Novobiocin resistant 
 

3
 Staph lugdunensis

 b b
Βιέπε πεξηνξηζκνύο ζηελ ελόηεηα ρξήζεο 

4
 Staph scheiferi 

b
 

5
 Staph sciuri 

a, b 

6
 Staph warneri 

 
Δπαηζζεζία 15 / 15 = 100% 
Δμεηδίθεπζε 138 / 139 = 99.28%
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