
Pyyhkäisytestisarja proteiinijäämien havaitsemiseen 

Helppokäyttöinen 

Endoskoopien biobsiakanaville    

Havaitsee pienetkin proteiinijäämät            

Tulos 5 minuutissa                        

Selkeä tulkinta 

Pyromol E 

Toiminta 

Helppokäyttöinen, esivalmisteltu testisarja, joka 
havaitsee proteiinijäämät taipuisan endoskoopin 
biopsiakanavasta. Sopii käsin– tai koneellisesti 
pestyjen endoskooppien puhtauden varmistami-
seen. 

Esivalmisteltu testi -  helppo käyttää. 

Värinmuutos siniseksi osoittaa 1 µg ja sitä      
suuremman proteiinijäämän 5 minuutissa.                                                                                                          

                                                                       
Proteiinijäämien havaitseminen perustuu väri-
aineen sidontametodiin, jota käytetään kliinisen 
kemian proteiinimittauksissa. Esimerkiksi veressä 
on paljon proteiineja. Testisarja havaitsee pienet-
kin proteiinijäämät. 

Sopii kaikille proteiineille -  Ei vaadi inkubointia. 

Glutaraldehydin tai peretiikkahapon käyttö eivät 
estä testin suorittamista. 
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Varastointi 

Säilytä testit suojapakkauksessa, +2  - +25 C   
lämpötilassa.   

Suojaa valolta ja kuumuudelta. 

Katso viimeinen käyttökuukausi paketin tarrasta 
(käyttöaikaa 18 kk valmistuspäivästä).  

Hyllyikä 12 kk. 

Lisätietoja   

Toiminta-ajatus 
Toiminta perustuu proteiinin hyvään kykyyn sitoa väriaineita. Siksi pienetkin proteiinijäämät 
biopsiakanavassa ovat havaittavissa harjaustestillä. Harjaustesti on paras tekniikka liukene-
mattoman jäämän havaitsemiseen. 

Käyttökohteet Endoskooppien biopsiakanavat. 

Mittausherkkyys Testillä voidaan havaita 1µg proteiinijäämät. 

Häiriötekijät 

Emäksisten aineiden kanssa kosketuksiin joutuminen voi häiritä värinmuutosta. Testiä    
suorittaessa on käytettävä steriilejä suojakäsineitä, sillä käsistä voi kulkeutua proteiini-
partikkeleita testiin ja näin testi voi näyttää väärää positiivista tulosta. Testi ei havaitse   
denaturoituneita proteiineja. 

Käyttö 
1. Valitse endoskoopin kanavaan nähden oikean 

kokoinen Endoswab-testausharja. Harjoja on 
saatavilla kolmea kokoa: 1,7 mm x 1 m, 2,8 
mm x 2,55 m ja 3,8 mm x 2,55 m. 

 

2. Kostuta pitkä, taipuisa testiharja puhtaalla 
vedellä ja työnnä se testattavan kanavan läpi. 

 

3. Avaa indikaattorikapseli ja katkaise harjapää 
kapseliin harjaosa alaspäin. Sulje kapseli,    
ravista 5 kertaa ja anna seistä 5 minuuttia.  

 

 

 

Pakkaus (pakkauksessa on tarvikkeet 6 testiin)   

Harjakoot Tuotekoodi 

1,7 mm x 1 m 730 239 000 617 

2,8 mm x 2,55 m 730 239 000 628 

3,8 mm x 2,55 m 730 239 000 638 

4.      Tarkista testiharjan väri—sininen väri kertoo        
proteiinijäämistä testatulla pinnalla. Jos   
proteiinijäämää esiintyy, voi värinmuutoksen 
havaita 1-5 minuutin kuluessa. Pidempi  
odotusaika antaa selvemmän tuloksen. 

 

5. Kirjaa tulos ylös. 1 µg:n proteiinijäämä näkyy 
pumpulipuikossa pienenä sinisenä pisteenä. 
Saat selkeämmän kuvan tuloksesta kääntä-
mällä kapselin ylösalaisin. Suuri määrä       
liukenevaa proteiinia voi muuttaa koko    
kapselin liuoksen siniseksi. 

 

HUOM! Käytä steriilejä suojakäsineitä testiä suo-
rittaessasi, välttääksesi testiä kontaminoitumasta. 


