Sistema BAX®

Referência rápida para análises PCR 24E
1. Incube amostras em 24 LEB a 2. Crie um arquivo para o rack
37°C. Consulte os tempos no
com dados sobre cada amostra.
Manual do usuário.

7. Aqueça a 37°C
durante 30 minutos.*

8. Misture 150 μL de protease com
12 mL de solução tampão de lise.

* As etapas 7, 11 e 12 também podem ser
realizadas usando o bloco térmico
automatizado Hygiena™. Consulte o Manual
do usuário do bloco térmico automatizado
para obter mais detalhes e instruções.

A mistura de reagentes de lise pode
ser armazenada a uma temperatura
de 2 a 8°C durante até uma semana.

13. Inicie o termociclador.

14. Disponha os tubos de PCR no
bloco de resfriamento.

3. Adicione 1,8 mL de água
destilada estéril ao agente
lisador 1.

4. Combine o agente lisador
1 diluído com o agente lisador
2 na proporção de 4:1.

5. Adicione 50 μL de agentes
lisadores combinados a cada
um dos tubos de lisis.

6. Transfira 0,5 mL de
amostra enriquecida
para os tubos de lise.

9. Transfira 200 μL da
solução de lise da etapa
8 para os tubos de lise.

10. Transfira 5 μL do lisado
preparado na etapa 7 para os
tubos de lise que contêm a
solução de lise pré-distribuída
na etapa 9.

11. Aqueça a 55°C durante
30 minutos, e depois a 95°C
durante 10 minutos.

12. Resfrie durante 5 minutos.

15. Hidrate os comprimidos de
PCR com o lisado da etapa 12.

16. Coloque os tubos de PCR
no termociclador e
execute o programa.

17.Analise os resultados na tela.
Consulte o Manual do usuário
para obter mais detalhes.

Genus Listeria 24E: 50 μL
L. monocytogenes 24E: 30 μL
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Use esta tabela como referência rápida para determinar o volume necessário de agentes lisadores 1 e 2 para a quantidade de amostras que você estiver testando.
Sempre misture uma quantidade suficiente de agentes lisadores para realizar no mínimo um teste extra em caso de perda ao pipetar.

OBSERVAÇÃO: após aberto e diluído, o agente lisador 1 pode ser armazenado à temperatura ambiente (de 20 a 30°C) por até 6 meses. Após a combinação dos agentes lisadores 1 e 2,
use a mistura dentro de 4 horas.
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