
AVIPATH STAPH Ref OD044 
Gyors latex agglutinációs teszt a Staphylococcus  
aureus valószínű kimutatására. 
Tárolás: 2°C

 
– 8°C-on. NE FAGYASSZUK! 

Csak in-vitro diagnosztikai felhasználásra. 

 
BEVEZETÉS ÉS AJÁNLOTT HASZNÁLAT 

 
Az AVIPATH STAPH egy gyors latex 
agglutinációs teszt azoknak a 
Staphylococcusoknak az elkülönítésére, 
amelyek clumping faktort és/vagy protein A-t 
termelnek, azoktól a Stapylococcus 
speciesektől, amelyek nem termelnek 
ilyeneket. 
Csak professzionális felhasználásra.  
 

A TESZT MŰKÖDÉSI ELVE 

 
A latex részecskék humán fibrinogénnel és 
IgG-vel vannak bevonva. A fibrinogén a 
koagulázhoz, az IgG a protein A-hoz fog 
kapcsolódni. Mindkét faktor kapcsolatban áll a 
S. aureus-szal. 
 

A KIT TARTALMA 
 

                                                             Ref  

                                                            OD044 

 

LATEX  

Polisztirol részecskék szuszpenziója (kb. 
0,5%), melyek IgG-vel és humán fibrinogénnel 
vannak bevonva. Használatra kész reagens. 
 

SOLN SALINE                 2.5 ml 

Sóoldat konzerválószerrel. Használatra kész 
reagens. 
 
KEVERŐK                                                   100     
ELDOBHATÓ TESZT LEMEZEK                  17            
HASZNÁLATI UTASÍTÁS                               1               
 

SZÜKSÉGES, DE A KITBEN NEM 
TALÁLHATÓ ANYAGOK 

 
Oltókacsok. 
 

ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 

A felhasználónak legalább minimális 
laboratóriumi gyakorlattal kell rendelkeznie. 

 
Az AVIPATH STAPH reagensei humán 
eredetű anyagokat tartalmaznak, melyeket 
donoronként megvizsgáltak, és konfirmáltan 
negatívnak találtak HCV-re, HIV I és HIV II 
antitestekre és HCV-re. Mivel egyetlen teszt 
sem ad teljes biztonságot arra vonatkozóan, 
hogy az emberi eredetű termékek nem visznek 
át fertőző ágenseket, ezért szükséges, hogy a 
kit reagenseit fokozott óvatossággal és 
figyelemmel kezeljük a használat és a kiöntés 
során. A használat és a kiöntés során az 
összes reagenst potenciálisan 
környezetszennyezőként kell kezelni. A 
reagenseket ne nyeljük le. 
 
Az AVIPATH STAPH reagensek nem 
tartalmaznak veszélyes alkotóelemeket a UK 
Chemicals (Hazardous Information and 
Packaging for Supply) előírásai szerint. Ennek 
ellenére, a használat és a kiöntés során az 
összes reagenst potenciális 
környezetszennyező anyagként kell kezelni. A 
végső megsemmisítést a helyileg érvényes 
törvények szerint kell elvégezni. 
 
Az AVIPATH STAPH reagensek 
konzerválószerként 0.095% nátrium-azidot 
tartalmaznak, amely lenyelve toxikus lehet. A 
nátrium-azid ólommal és rézzel reakcióba 
lépve erősen robbanásveszélyes sókat 

alkothat. A kiöntést nagy mennyiségű vízzel 
higítva végezzük. Ne nyeljük le. 
 
Ne használja a kit reagenseit, ha azok sérültek 
vagy fertőzöttek. 
 

TÁROLÁS 
 
A reagenseket 2

 o
C – 8

o
C között kell tárolni. 

 
A kit a dobozon és a komponenseken 
feltüntetett lejárati időig működik a 
specifikációk szerint. A lejárati idő annak a 
hónapnak az utolsó napja, amely a doboz 
címkéjén és az üvegeken fel van tüntetve. Ne 
használja a reagenseket a lejárati idő eltelte 
után. 
 
Óvjuk a reagenseket extrém hőmérsékletektől. 
Ne tegyük őket közvetlen napsütéses helyre. 
 
EGYETLEN REAGENST SE FAGYASSZUNK 
LE, mivel az irreverzibilis károsodást okozna. 
 

MINTAVÉTEL 
 
Mintaként friss, 18 – 24 órás tenyészetet 
használjunk, a mintát közvetlenül a lemezről 
vehetjük. Ha nem megfelelő a növekedés, 
tenyésszük tovább véres vagy tápagaron, 
inkubáljuk egy éjszakán át 37

 o
C-on. 

Ellenőriznünk kell a telepek morfológiáját, 
hasonlítsanak a S. aureushoz. Ahol 
lehetséges, tiszta kultúrákat használjunk a 
vizsgálathoz. 
 

A REAGENSEK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
Minden reagenst melegítsünk fel 
szobahőmérsékletűre (20

o
C

 
- 25

o
C) és finoman 

keverjünk fel használat előtt. Vigyázzunk, hogy 
a reagensek ne habosodjanak fel. 
 

A HASZNÁLAT KORLÁTAI 
 
Néhány más Stapylococcus – nem S. aureus – 
nevezetesen a S. intermedius és S. hyicus 
pozitív eredményt adhatnak a konvencionális 
koaguláz teszttel, és agglutinálhatják a latex 
reagenseket. Néha egyes ritka specieseket, 
mint pl. S. Iugdunensis és S. schleiferi 
clumping faktor pozitívnak találták. Novobiocin 
rezisztens törzsek szintén adhatnak fals pozitív 
eredményeket latex alapú tesztekkel. Számos 
species, mint pl. az E. coli és C. albicans 
képesek nem specifikusan agglutinálni a latex 
részecskéket. Olyan szervezetek, amelyeknek 
immunglobulin kötő faktorjaik vannak, szintén 
agglutinálhatják a latex alapú reagenseket. 
 
Legyünk körültekintőek, ha közvetlenül 
szelektív táptalajról vizsgáljuk a baktériumokat. 
Ismert, hogy a magas sókoncentráció 
destabilizálja a latex-oldatokat, bizonytalan 
eredményeket produkálva. 
 
A teszt értékelésénél nagyon tanácsos az 
összes klinikai adatot figyelembe venni. 
 
Nincsen újrahasznosítási protokol a termékre 
vonatkozóan. 
 
Ha egy telepet az AVIPATH STAPH teszttel 
pozitívnak találtunk, az eredményt konfirmálni 
kell egy S. aureus-t kimutató biokémiai teszttel. 
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A VIZSGÁLAT MENETE 
 
1. Hagyja a teszt reagenseit szobahőmérsékletűre felmelegedni. 
2. Cseppentsen egy csepp izotóniás sóoldatot egy teszt-körre. 
3. Steril oltókacsot használva vegyen fel 2-4 telepet a Staphylococcus 

aureus gyanús telepekből, és emulgeálja a teszt-körben lévő izotóniás 
sóoldatban. 

4. Ha agglutináció vagy csomósodás fordul elő ezen a ponton, ez 
agglutinációt jelent, és a minta nem alkalmas a tesztre. 

5. Erőteljesen rázza fel a latex reagenst, majd a mellékelt cseppentőt 
használva adjon egy csepp reagenst a teszt-körhöz. 

6. Keverje össze a reagenst és a baktérium emulziót egy eldobható 
keverővel, és terítse szét a keveréket úgy, hogy a teljes kört lefedje. 

7. Finoman és egyenletesen rázza és mozgassa körkörösen a teszt-
kártyát egy percig, közben vizsgálja, hogy keletkezik-e agglutináció. 

 
EREDMÉNYEK 

 
Vizsgálja meg a teszt-kártyát erős fényben egy perc elteltével. A pozitív 
eredményt a latex nyilvánvaló agglutinációs mintázata jelzi a tiszta oldatban. 
Negatív eredményt jelez, ha nem történik változás a lemezen lévő latex 
szuszpenzióban. 
 
Az agglutináció koaguláz, vagy protein A jelenlétét jelzi. Ha nincs agglutináció, 
az ennek a két komponensnek a hiányát jelzi. 
 
Az alacsony, vagy gyanús eredményeket meg kell ismételni. A diagnózis nem 
álítható fel kizárólag egy klinikai vizsgálat eredményeire alapozva. 

 
MINŐSÉGELLENŐRZÉS 

 
Ellenőrizze a teszt minden sarzsát a következő módon, hogy biztos legyen 
abban, hogy a teszt működik. 
1. Ellenőrizze, hogy a latex reagens agglutinál-e egy ismert S. aureus 

törzzsel. 
2. Ellenőrizze, hogy a latex reagens nem okoz-e auto-agglutinációt 

izotóniás sóoldattal. 
 

HIBAELHÁRÍTÁS 
 
Minden mintához külön eldobható pipettahegyet használjon, hogy megelőzze 
a keresztszennyeződést. 
 
Csavarja vissza az összes reagens kupakját a használat után azonnal. 
 
A vizsgálat megkezdése előtt hagyja az összes reagenst szobahőmérsékletűre 
(20

o
C – 25

o
C) felmelegedni. Finoman keverje össze az összes reagenst finom 

fel-le fordítással vagy forgatással. 
 
A felhasználónak legalább minimális laboratóriumi gyakorlattal kell 
rendelkeznie. 
 
Ne használja a kit reagenseit, ha azok sérültek vagy fertőzöttek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 
 

A kit precizitása és reprodukálhatósága 100%, +/- egy dupla higítás. 
 

 Pozitív Negatív Összes 

Staph aureus 15 0 15 

Nem 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 reziszt 

 

3
 Staph lugdunensis

 b                                                                b 
Lásd a Használat korlátait 

4
 Staph scheiferi 

b
 

5
 Staph sciuri 

a, b 

6
 Staph warneri 

 
Érzékenység: 15 / 15 = 100% 
Specifitás:  138 / 139 = 99.28%
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