
Περιεχόμενα του κιτ ανίχνευσης
• 1 φιαλίδιο Solution Α
•  1 σύριγγα των 50 ml 
•  1 σύριγγα των 10 ml 
•  1 σύριγγα 1 ml για ανάκτηση δείγματος
•  1 φίλτρο σύριγγας PES
•  1 άδειο φιαλίδιο για τη συλλογή του δείγματος μετά το φιλτράρισμα 
•  1 τσιπ ανίχνευσης της Nanoplasmas
•  1 φιαλίδιο Solution B
•  1 φιαλίδιο Solution B1: Κοκτέιλ ενίσχυσης για το κανάλι ελέγχου
•  1 φιαλίδιο Solution B2: Κοκτέιλ ενίσχυσης για το κανάλι ανίχνευσης

Για την έκδοση Freeze dried:
•  1 φιαλίδιο Solution Β1 με το κοκτέιλ ενίσχυσης σε στερεή μορφή για το 

κανάλι ελέγχου και 1 regeneration mix για το Β1
•  1 φιαλίδιο Solution Β2 με το κοκτέιλ ενίσχυσης σε στερεή μορφή για το 

κανάλι ανίχνευσης και 1 regeneration mix για το Β2
•  Αυτοκόλλητα σφράγισης
•  Οδηγίες χρήσης

Οργανολογία 
• Θερμαινόμενη πλάκα για την ενίσχυση του DNA
• Πιπέττα (10 - 100 μl) και tips με φίλτρο
• Σύστημα φιλτραρίσματος υπό κενό (προαιρετικό)

Αρχή λειτουργίας: Aπλό πρωτόκολλο 2 σταδίων
Στάδιο 1: Προσυγκέντρωση του δείγματος 
Α΄ EΠΙΛΟΓΉ: Εργαστηριακή ανάλυση
1. Φιλτράρισμα υπό κενό 200 ml δείγματος νερού.  

(ISO 11731:2017). Ο τελικός όγκος του δείγματος μετά από  
αυτό το βήμα είναι 10 ml.

2. Φιλτράρισμα του δείγματος των 10 ml μέσω του φίλτρου που παρέχεται.
3. Έκπλυση του φίλτρου με 0.5 ml από το διάλυμα ανάκτησης και ανάκτηση του δείγματος τραβώντας προς τα πίσω τo έμβολο 

της σύριγγας ανάκτησης του 1 ml (τελικός όγκος 250 μl).  
B΄ EΠΙΛΟΓΉ: Για ανάλυση στο σημείο ενδιαφέροντος
1. Φιλτράρισμα 200 ml δείγματος νερού μέσω του φίλτρου που παρέχεται.
2. Έκπλυση του φίλτρου με 0.5 ml από το διάλυμα ανάκτησης και ανάκτηση του δείγματος τραβώντας προς τα πίσω τo έμβολο 

της σύριγγας ανάκτησης του 1 ml (τελικός όγκος 250 μl). 
Στάδιο 2: Δέσμευση, λύση, ενίσχυση του DNA και ανίχνευση 
1. Εισάγετε με πιπέττα 100 μl από το φιαλίδιο solution Β στο μικρό κανάλι ελέγχου του τσιπ ανίχνευσης και 200 μl στο κανάλι 

ανίχνευσης. 
2. Εισάγετε με πιπέττα 25-100 μl του δείγματος που ανακτήθηκε από το φίλτρο στο μεγάλο κανάλι (ανίχνευσης) και περιμένετε 

για 25 min. To βήμα αυτό επαναλαμβάνεται 2-4 φορές. Ή επανάληψη για 4 φορές προσφέρει τα πιο ακριβή αποτελέσματα.
3. Εισάγετε με πιπέττα 30 μl από το φιαλίδιο solution Β στο μεγάλο κανάλι ανίχνευσης.
4. Στεγνώστε τα κανάλια εισάγωντας αέρα με μια άδεια πιππέτα. 
5. Εισάγετε με πιπέττα 12 μl από το φιαλίδιο solution Β1 στο μικρό κανάλι ελέγχου και 24 μl από το φιαλίδιο solution Β2 στο 

μεγάλο κανάλι ανίχνευσης.* 
6. Περιμένετε 5-10 min και τοποθετείτε το τσιπ ανίχνευσης στη θερμαινόμενη πλάκα. 
7. Τα αποτελέσματα λαμβάνονται μετά από θέρμανση στους 66 °C για 30 min κατόπιν παρατήρησης με γυμνό μάτι της 

χρωματικής αλλαγής. Για την ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων ανατρέξτε στον χρωματικό κώδικα. Ή θέρμανση για 1 h 
μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω τα αποτελέσματα. 

*  Εάν έχετε το κιτ με τα στερεά αντιδραστήρια, επαναδιαλύστε πρώτα τα Β1  
και Β2 χρησιμοποιώντας τα διαλύματα  επαναδιάλυσης που περιέχονται στο κιτ.
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Σημεία Ελέγχου

Τα παρακάτω σημεία ελέγχου διασφαλίζουν ότι όλα τα βήματα έχουν γίνει σωστά:
1. Ή θέρμανση πρέπει να πραγματοποιείται σε ελεγχόμενη θερμοκρασία 66 +/- 1 °C.  
2. Αυτή η δοκιμή είναι μια ακριβής μοριακή διάγνωση και απαιτεί προσεκτικό χειρισμό των αντιδραστηρίων για να αποφευχθεί οποιαδήποτε 

μόλυνση. Αν το κανάλι ελέγχου αλλάξει χρώμα από ροζ σε κίτρινο, τότε τα αντιδραστήρια μολύνθηκαν από κακό χειρισμό και το τεστ δεν 
είναι έγκυρο. Για την ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων ανατρέξτε στον χρωματικό κώδικα.

Το προϊόν αυτό παρέχεται για την γρήγορη διάγνωση του βακτηρίου της Λεγεωνέλλας. Δεν αντικαθιστά τους περιοδικούς ελέγχους που επιβάλλει η νομοθεσία.

Γεμιστέ τη 
σύριγγα 
με το 
νερό προς 
ανάλυση.

Φιλτράρετε 
το νερό με 
το φίλτρο 
που 
παρέχεται.

Ανακτήστε το 
δείγμα από το 
φίλτρο.
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Πίνακας 1:  Χρωματικός κώδικας για την αντιστοίχιση του χρώματος με τη 
συγκέντρωση L.pneumophila που ανιχνεύτηκε στο δείγμα

Ενδεικτικό χρώμα των καναλιών μετά από 4 εισαγωγές δείγματος όγκου 25 μl η κάθε μία, 
επώαση 25 λεπτών για την κάθε επανάληψη και χρόνος αντίδρασης 60 λεπτά στους 66 °C.

Αρνητικά Θετικά
<50 CFU/100 mL 50< CFU/100 mL <100 100< CFU/100 mL <1000 >1000 CFU/100 mL

Το ομοιογενές ροζ χρώμα 
σε όλο το μήκος του 
καναλιού υποδεικνύει 
συγκέντρωση  
<50 CFU/100 mL

Το ροζ-πορτοκαλί χρώμα 
υποδεικνύει συγκέντρωση
50< CFU/100 mL <100

Το κίτρινο-πορτοκαλί 
χρώμα υποδεικνύει 
συγκέντρωση  
100< CFU/100 mL <1000

Το ομοιογενές κίτρινο 
χρώμα σε όλο το μήκος 
του καναλιού υποδεικνύει 
συγκέντρωση   
>1000 CFU/100 mL

Πίνακας 2: Μη έγκυρες δοκιμές (tests)
Φωτογραφίες καναλιών ελέγχου μη έγκυρων δοκιμών (tests)

Μια δοκιμή (test) θεωρείται άκυρη εάν ολόκληρο το κανάλι ελέγχου ή μέρος του γίνει κίτρινο ή το κανάλι εμφανίζεται 
ως κενό (αυτό συμβαίνει συχνά εάν τα αυτοκόλλητα σφράγισης που παρέχονται δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά ή 
καθόλου πριν από τη θέρμανση στους 66 ˚C για την αντίδραση πολλαπλασιασμού του DNΑ).

 

Nanotechnology in microfluidics v.1

ΤΕΠΑ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Πατρ. Γρηγορίου & Νεαπόλεως 27,  
15341 Αγ Παρασκευή, ΑΤΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: +30 216 809 9616
Email: contact@nanoplasmas.com
www.nanoplasmas.com

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΊΤ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΒΑΚΤΗΡΊΟΥ ΤΗΣ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ   


