NextSeq™ 550Dx High Output Reagent Kit v2.5
(75 κύκλων)
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ IN VITRO

Αρ. καταλόγου 20028870
Προβλεπόμενη χρήση
Το Illumina NextSeq 550Dx High Output Reagent Kit v2.5 (75 κύκλων) είναι ένα σύνολο αντ ιδραστ ηρίων και
αναλωσίμων, τ ο οποίο προορίζετ αι για τ ην αλληλούχιση βιβλιοθηκών δειγμάτ ων ότ αν χρησιμοποιείτ αι με
επικυρωμένους προσδιορισμούς. Το κιτ προορίζετ αι για χρήση με τ ο όργανο και τ ο λογισμικό ανάλυσης
NextSeq 550Dx.

Αρχές της διαδικασίας
Το NextSeq 550Dx High Output Reagent Kit v2.5 (75 κύκλων) είναι ένα εξειδικευμένο, μίας χρήσης σετ
αντ ιδραστ ηρίων και αναλωσίμων για αλληλούχιση στ ο όργανο NextSeq 550Dx. Ως δεδομένα εισόδου,
τ ο NextSeq 550Dx High Output Reagent Kit v2.5 (75 κύκλων) χρησιμοποιεί βιβλιοθήκες οι οποίες έχουν
δημιουργηθεί από DNA όπου ευρετ ήρια δειγμάτ ων και αλληλουχίες λήψης προστ ίθεντ αι σε στ όχους.
Οι βιβλιοθήκες δειγμάτ ων λαμβάνοντ αι σε μια κυψελίδα ροής και υποβάλλοντ αι σε αλληλούχιση στ ο όργανο
με τ η χημική μέθοδο αλληλούχισης μέσω σύνθεσης (SBS, sequencing by synthesis). Η χημική μέθοδος SBS
χρησιμοποιεί μια μέθοδο αναστ ρέψιμου τ ερματ ιστ ή για τ ην ανίχνευση φθορισμοεπισημασμένων
μεμονωμένων νουκλεοτ ιδικών βάσεων καθώς αυτ ές ενσωματ ώνοντ αι στ ις αναπτ υσσόμενες αλυσίδες DNA.
Ο αριθμός τ ων βιβλιοθηκών δειγμάτ ων εξαρτ άτ αι από τ ην πολυπλεξία που υποστ ηρίζετ αι από τ ην ανοδική
μέθοδο προετ οιμασίας βιβλιοθήκης.

Περιορισμοί της διαδικασίας
1
2
3

Για in vitro διαγνωστ ική χρήση.
Το NextSeq 550Dx High Output Reagent Kit v2.5 (75 κύκλων) ε ίναι συμβατ ό μόνο με τ ο όργανο NextSeq 550Dx.
Το κιτ αντ ιδραστ ηρίων δε ν ε ίναι συμβατ ό με τ α όργανα NextSeq 550.
Ότ αν χρησιμοποιε ίτ αι με τ ο όργανο NextSeq 550Dx σε μια διαμόρφωση ε κτ έ λε σης ε νός ζε ύγους βάσε ων (bp)
2 x 38, τ ο NextSeq 550Dx High Output Reagent Kit v2.5 (75 κύκλων) μπορε ί να παρέ χε ι:
u Δε δομέ να ε ξόδου αλληλούχισης ≥ 22,5 gigabases (Gb)
u 80% τ ων βάσε ων με βαθμολογίε ς ποιότ ητ ας τ ης κλίμακας Phred ≥ 30

Στοιχεία του κιτ αντιδραστηρίων
Κάθε στ οιχείο τ ου NextSeq 550Dx High Output Reagent Kit v2.5 (75 κύκλων) παρέχετ αι σε ξεχωριστ ό κουτ ί.
Αποθηκεύστ ε αμέσως τ α στ οιχεία στ ην υποδεικνυόμενη θερμοκρασία για να διασφαλιστ εί η σωστ ή απόδοση.
Στ η λίστ α που ακολουθεί παρατ ίθεντ αι τ α στ οιχεία που περιέχει τ ο κιτ αντ ιδραστ ηρίων.
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Πίνακας 1 Στοιχεία του κιτ αντιδραστηρίων
Στοιχείο

Ποσότητα

NextSeq 550Dx High
Output Reagent Cartridge
v2 (75 κύκλων)

Ένα για
τ ο καθέ να

NextSeq 550Dx Buffer
Cartridge v2 (75 κύκλων)

Όγκος
πλήρωσης

Περιγραφή

Αποθήκευση*

Ποικίλος

Αντ ιδραστ ήρια δημιουργίας συστ άδων και
αλληλούχισης

-25 °C έ ως -15 °C

Ένα για
τ ο καθέ να

Ποικίλος

Ρυθμιστ ικά διαλύματ α και διαλύματ α
έ κπλυσης

15 °C έ ως 30 °C

NextSeq 550Dx High
Output Flow Cell Cartridge
v2.5 (75 κύκλων)*

Ένα για
τ ο καθέ να

Δ/Υ

Γυάλινη κυψε λίδα ροής μίας χρήσης για
αλληλούχιση συζε υγμέ νων άκρων

2 °C έ ως 8 °C

NextSeq 550Dx Accessory
Box (75 κύκλων)

Ένα
σωληνάριο

12 ml

Ρυθμιστ ικό διάλυμα αραίωσης βιβλιοθηκών

-25 °C έ ως -15 °C

*Το NextSeq 550Dx High Output Flow Cell Cartridge v2.5 (75 κύκλων) αποστ έλλετ αι σε θερμοκρασία περιβάλλοντ ος.

Αριθμοί παρτίδας
Το κιτ αντ ιδραστ ηρίων έχει έναν μοναδικό αριθμό παρτ ίδας, ο οποίος αναφέρετ αι ως αριθμός παρτ ίδας τ ου
κιτ αντ ιδραστ ηρίων. Σε κάθε κουτ ί τ ου κιτ αντ ιδραστ ηρίων αναγράφετ αι ο αριθμός παρτ ίδας τ ου κιτ
αντ ιδραστ ηρίων. Στ α στ οιχεία τ ου κιτ αντ ιδραστ ηρίων που βρίσκοντ αι μέσα στ α κουτ ιά αναγράφοντ αι οι
ειδικοί ανά στ οιχείο αριθμοί παρτ ίδας, οι οποίοι είναι διαφορετ ικοί από τ ον αριθμό παρτ ίδας τ ου κιτ
αντ ιδραστ ηρίων. Φυλάσσετ ε τ α αναλώσιμα αλληλούχισης αποθηκευμένα στ α κουτ ιά τ ους έως ότ ου είναι
έτ οιμα να χρησιμοποιηθούν για να διατ ηρηθεί η συσχέτ ιση με τ ην παρτ ίδα τ ου κιτ . Ανατ ρέξτ ε στ ο
Πιστ οποιητ ικό Ανάλυσης τ ου κιτ αντ ιδραστ ηρίων για λεπτ ομέρειες σχετ ικά με τ ους κωδικούς προϊόντ ος και
τ ους αριθμούς παρτ ίδας τ ων αντ ιδραστ ηρίων.

Αποθήκευση και χειρισμός
1
2
3

4

Η θε ρμοκρασία δωματ ίου ορίζε τ αι ως 15 °C έ ως 30 °C.
Τα στ οιχε ία τ ου κιτ αντ ιδραστ ηρίων παραμέ νουν στ αθε ρά ότ αν αποθηκε ύοντ αι στ ις υποδε ικνυόμε νε ς
θε ρμοκρασίε ς αποθήκε υσης μέ χρι τ ην ημε ρομηνία λήξης που αναγράφε τ αι στ ην ε τ ικέ τ α.
Το NextSeq 550Dx Accessory Box και τ ο NextSeq 550Dx Reagent Cartridge παραμέ νουν στ αθε ρά για μία
απόψυξη τ ο πολύ σε θε ρμοκρασία δωματ ίου πριν από τ ην καθορισμέ νη ημε ρομηνία λήξης. Η κασέ τ α
αντ ιδραστ ηρίων ε ίναι στ αθε ρή για μέ χρι έ ξι ώρε ς ότ αν αποψύχε τ αι σε λουτ ρό ύδατ ος με θε ρμοκρασία
δωματ ίου. Εναλλακτ ικά, η κασέ τ α αντ ιδραστ ηρίων μπορε ί να αποψυχθε ί σε θε ρμοκρασία 2 °C έ ως 8 °C για έ ως
και πέ ντ ε ημέ ρε ς πριν από τ η χρήση.
Οι αλλαγέ ς στ ην όψη τ ων αντ ιδραστ ηρίων μπορούν να υποδε ικνύουν αλλοίωση τ ων υλικών. Εάν προκύψουν
αλλαγέ ς στ ην όψη με τ ά τ ην ανάμε ιξη, όπως ε μφανε ίς αλλαγέ ς στ ο χρώμα τ ων αντ ιδραστ ηρίων ή ε μφανής
θολε ρότ ητ α με μικροβιακή μόλυνση, μη χρησιμοποιε ίτ ε τ α αντ ιδραστ ήρια.

Εξοπλισμός και υλικά που απαιτούνται, πωλούνται χωριστά
u

NextSeq 550Dx Instrument, αρ. κατ αλόγου 20005715

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία επιτ ρέπει τ ην πώληση αυτ ής τ ης συσκευής μόνο από ιατ ρό ή κατ όπιν
εντ ολής ιατ ρού, ή από άλλον επαγγελματ ία υγείας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματ ος σύμφωνα με τ η
νομοθεσία τ ης πολιτ είας στ ην οποία ασκεί τ ο επάγγελμά τ ου/τ ης, για χρήση ή εντ ολή χρήσης τ ης
συσκευής.
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Το NextSeq 550Dx High Output Reagent Kit v2.5 (75 κύκλων) πε ριέ χε ι δυνητ ικά ε πικίνδυνε ς χημικέ ς ουσίε ς.
Η ε ισπνοή, η κατ άποση και η ε παφή με τ ο δέ ρμα ή τ α μάτ ια μπορε ί να προκαλέ σε ι τ ραυματ ισμό. Φοράτ ε
προστ ατ ε υτ ικό ε ξοπλισμό, συμπε ριλαμβανομέ νου ε ξοπλισμού προστ ασίας για τ α μάτ ια, γάντ ια και
ε ργαστ ηριακή ποδιά, κατ άλληλο για τ ον κίνδυνο έ κθε σης. Τα χρησιμοποιημέ να αντ ιδραστ ήρια πρέ πε ι να
αντ ιμε τ ωπίζοντ αι ως χημικά απόβλητ α και να απορρίπτ οντ αι σύμφωνα με τ ους ισχύοντ ε ς πε ριφε ρε ιακούς,
ε θνικούς και τ οπικούς νόμους και κανονισμούς.
Για πληροφορίε ς σχε τ ικά με τ ο πε ριβάλλον, τ ην υγε ία και τ ην ασφάλε ια, ανατ ρέ ξτ ε στ ο φύλλο δε δομέ νων
ασφάλε ιας (SDS, safety data sheet), στ η διε ύθυνση support.illumina.com/sds.html.
Αναφέ ρε τ ε αμέ σως τ υχόν σοβαρά συμβάντ α που σχε τ ίζοντ αι με αυτ ό τ ο προϊόν στ ην Illumina και στ ις
αρμόδιε ς αρχέ ς τ ων κρατ ών με λών στ α οποία ε ίναι ε γκατ ε στ ημέ νοι ο χρήστ ης και ο ασθε νής.
Η μη τ ήρηση τ ων διαδικασιών όπως πε ριγράφοντ αι μπορε ί να οδηγήσε ι σε ε σφαλμέ να αποτ ε λέ σματ α ή
σημαντ ική με ίωση τ ης ποιότ ητ ας τ ων δε ιγμάτ ων.
Χρησιμοποιε ίτ ε συνήθε ις ε ργαστ ηριακέ ς προφυλάξε ις. Μην χρησιμοποιε ίτ ε τ ο στ όμα σας για να αναρροφήσε τ ε
υγρά στ ην πιπέ τ α. Μην τ ρώτ ε , πίνε τ ε ή καπνίζε τ ε σε καθορισμέ νους χώρους ε ργασίας. Φοράτ ε γάντ ια μίας
χρήσης και ε ργαστ ηριακή ρόμπα κατ ά τ ον χε ιρισμό δε ιγμάτ ων και αντ ιδραστ ηρίων προσδιορισμού. Πλέ νε τ ε τ α
χέ ρια σας σχολαστ ικά με τ ά τ ον χε ιρισμό δε ιγμάτ ων και αντ ιδραστ ηρίων προσδιορισμού.
Η ε φαρμογή ορθών ε ργαστ ηριακών πρακτ ικών και η καλή ε ργαστ ηριακή υγιε ινή ε ίναι απαραίτ ητ ε ς για τ ην
αποτ ροπή τ ης μόλυνσης τ ων αντ ιδραστ ηρίων, τ ων οργάνων και τ ων δε ιγμάτ ων γονιδιωματ ικού DNA από τ α
προϊόντ α τ ης PCR. Η μόλυνση τ ης PCR μπορε ί να οδηγήσε ι σε ανακριβή και αναξιόπιστ α αποτ ε λέ σματ α.
Για τ ην αποτ ροπή μόλυνσης, διασφαλίστ ε ότ ι στ ις πε ριοχέ ς πριν από τ ην ε νίσχυση και με τ ά τ ην ε νίσχυση
υπάρχε ι ε ιδικός ε ξοπλισμός (π.χ. πιπέ τ ε ς, άκρα πιπε τ ών, αναδε υτ ήρας και συσκε υή φυγοκέ ντ ρισης).

Οδηγίες χρήσης
Ανατ ρέξτ ε στ ον οδηγό αναφοράς τ ου NextSeq 550Dx (αρ . εγγράφου 100000009513) και τ η σχετ ική
τ εκμηρίωση χρήστ η.

Χαρακτηριστικά απόδοσης
Το Illumina NextSeq 550Dx High Output Reagent Kit v2.5 (75 κύκλων) είναι ένα σύνολο αντ ιδραστ ηρίων και
αναλωσίμων, τ ο οποίο προορίζετ αι για τ ην αλληλούχιση βιβλιοθηκών δειγμάτ ων ότ αν χρησιμοποιείτ αι με
επικυρωμένους προσδιορισμούς. Δεν υπάρχουν χαρακτ ηριστ ικά απόδοσης που σχετ ίζοντ αι με αυτ ό τ ο
προϊόν. Για τ ην απόδοση ανά προσδιορισμό, ανατ ρέξτ ε στ η σχετ ική τ εκμηρίωση για τ ην προετ οιμασία
βιβλιοθηκών.

Ιστορικό αναθεώρησης
Έγγραφο

Ημερομηνία

Περιγραφή αλλαγής

Αρ. ε γγράφου
1000000077503 έ κδ. 03

Νοέ μβριος
2021

Προσθήκη δήλωσης στ ην ε νότ ητ α «Προε ιδοποιήσε ις και προφυλάξε ις» σχε τ ικά με
τ ην αναφορά σοβαρών συμβάντ ων.
Προσθήκη δήλωσης στ ην ε νότ ητ α «Αρχέ ς τ ης διαδικασίας» στ ην οποία
καθορίζε τ αι ο προβλε πόμε νος χρήστ ης.
Αφαίρε ση αναφοράς στ ο High Output Reagent Kit v2 (300 κύκλων). Προσθήκη
αναφοράς στ ο High Output Reagent Kit v2.5 (75 κύκλων).

Αρ. ε γγράφου
1000000077503 έ κδ. 02

Αύγουστ ος
2021

Προσθήκη πίνακα ιστ ορικού αναθε ωρήσε ων. Ενημέ ρωση τ ης διε ύθυνσης
ε ξουσιοδοτ ημέ νου αντ ιπροσώπου στ ην ΕΕ.
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Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα
Το παρόν έ γγραφο και τ α πε ριε χόμε νά τ ου αποτ ε λούν ιδιοκτ ησία τ ης Illumina, Inc. και τ ων συνδε δε μέ νων ε τ αιρε ιών τ ης («Illumina»)
και προορίζοντ αι αποκλε ιστ ικά για τ η συμβατ ική χρήση τ ου πε λάτ η τ ης σε συνδυασμό με τ η χρήση τ ου(-ων) προϊόντ ος(-ων) που
πε ριγράφοντ αι στ ο παρόν έ γγραφο και για κανέ ναν άλλον σκοπό. Απαγορε ύε τ αι η χρήση ή η διανομή τ ου παρόντ ος ε γγράφου και τ ων
πε ριε χομέ νων τ ου για οποιονδήποτ ε άλλον σκοπό ή/και άλλη κοινοποίηση, αποκάλυψη ή αναπαραγωγή τ ους με οποιονδήποτ ε τ ρόπο
χωρίς τ ην πρότ ε ρη έ γγραφη συναίνε ση τ ης Illumina. Η Illumina δε ν με τ αβιβάζε ι διά τ ου παρόντ ος ε γγράφου καμία άδε ια δυνάμε ι
διπλώματ ος ε υρε σιτ ε χνίας, ε μπορικού σήματ ος, πνε υματ ικού δικαιώματ ος ή δικαιωμάτ ων κοινού δικαίου τ ης.
Οι οδηγίε ς στ ο παρόν έ γγραφο πρέ πε ι να τ ηρούντ αι αυστ ηρά και με ακρίβε ια από ε ιδικε υμέ νο και κατ άλληλα ε κπαιδε υμέ νο προσωπικό,
προκε ιμέ νου να διασφαλιστ ε ί η ορθή και ασφαλής χρήση τ ου(-ων) προϊόντ ος(-ων) που πε ριγράφε τ αι(-οντ αι) στ ο παρόν. Όλα τ α
πε ριε χόμε να τ ου παρόντ ος ε γγράφου πρέ πε ι να αναγνωσθούν και να γίνουν πλήρως κατ ανοητ ά πριν από τ η χρήση τ ου(-ων) ε ν λόγω
προϊόντ ος(-ων).
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ,
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ(-Α) ΠΡΟΪΟΝ(-ΤΑ), ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Ή
ΑΛΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΥΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΚΥΡΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ(-Α) ΠΡΟΪΟΝ(-ΤΑ).
Η ILLUMINA ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ(-ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(-ΤΩΝ) ΠΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ [ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ(-ΟΥΣ) Ή ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ].
© 2021 Illumina, Inc. Με τ ην ε πιφύλαξη παντ ός δικαιώματ ος.
Όλα τ α σήματ α κατ ατ ε θέ ντ α ε ίναι ιδιοκτ ησία τ ης Illumina, Inc. ή τ ων αντ ίστ οιχων κατ όχων τ ους. Για συγκε κριμέ νε ς πληροφορίε ς
σχε τ ικά με τ α σήματ α κατ ατ ε θέ ντ α, ε πισκε φτ ε ίτ ε τ ην ηλε κτ ρονική διε ύθυνση www.illumina.com/company/legal.html.

Στοιχεία επικοινωνίας
Illumina
5200 Illumina Way

Χορηγός στ ην Αυστ ραλία

San Diego, California 92122 Η.Π.Α.

Illumina Australia Pty Ltd

+1.800.809.ILMN (4566)

Nursing Association Building

+1.858.202.4566 (εκτ ός Βορείου Αμερικής)

Level 3, 535 Elizabeth Street
Melbourne, VIC 3000

techsupport@illumina.com
www.illumina.com

Illumina Netherlands B.V.

Αυστ ραλία

Steenoven 19
5626 DK Eindhoven
Κάτ ω Χώρες

Επισήμανση προϊόντος
Για μια πλήρη αναφορά στ α σύμβολα που μπορεί να εμφανίζοντ αι στ η συσκευασία και τ ην επισήμανση τ ου
προϊόντ ος, ανατ ρέξτ ε στ ο υπόμνημα συμβόλων για τ ο κιτ σας στ η διεύθυνση support.illumina.com.
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