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TÖversättningar

Produktdokumenten kan finnas på ytterligare språk på elektroniska medier.

Symbolförklaring

European Conformity Manufacturer Authorized Representative in the European 
Union

Lot Number Use by For In Vitro Diagnostic Use

Temperature Limit
Catalog Number Consult Instructions for Use 

Number of Tests
For use with Serial Number

Prescription Use Only Contains Latex

BIO-RAD - TEKNISK SUPPORT 
För hjälp och teknisk rådgivning, kontakta Bio-Rads avdelning för teknisk support. I USA är avdelningen för 
teknisk support öppen måndag–fredag, 05:00–17:00, PT 

Telefon: 1-800-424-6723

Fax: 1-510-741-5802

E-post: LSG_TechServ_US@bio-rad.com (för amerikanska och internationella kunder) 

Teknisk support online och global kontaktinformation finns på www.consult.bio-rad.com. 

JURIDISK INFORMATION 
Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller 
mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller informationslagrings- eller informationssökningssystem, utan 
skriftligt tillstånd från Bio-Rad Laboratories. 

Bio-Rad förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra sina produkter och tjänster. Den här 
bruksanvisningen kan komma att ändras utan föregående varning. Bio-Rad tar inte på sig något ansvar för fel 
eller eventuella skador som uppstår till följd av tillämpningen eller användningen av denna information, även om 
den har tagits fram med avsikten att vara korrekt. 

Excel och Microsoft är varumärken som tillhör Microsoft Corporation. 

FAM och VIC är varumärken som tillhör Applera Corporation. 

TaqMan är ett varumärke som tillhör Roche Molecular Systems, Inc.

Alla andra varumärken tillhör respektive företag. 

Bio-Rads termocykler och realtidstermocykler täcks av ett eller flera av följande amerikanska patent eller deras 
utländska motsvarigheter som ägs av Eppendorf AG: Amerikanska patentnummer 6 767 512 och 7 074 367. 
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Denna produkt och/eller dess användning täcks av patentkrav i amerikanska patent och/eller väntande 
amerikanska och icke-amerikanska patentansökningar, som ägs av eller är licensierade till Bio-Rad 
Laboratories, Inc. Inköp av produkten inkluderar en begränsad, icke-överförbar immateriell rättighet att använda 
produkten för interna forskningsändamål. Inga rättigheter beviljas för användning av produkten i kommersiella 
tillämpningar av något slag, inklusive, men inte begränsat till, tillverkning, kvalitetskontroll eller kommersiella 
tjänster, såsom avtalstjänster eller avgift för tjänster. Information om licens för sådana ändamål kan erhållas från 
Bio-Rad Laboratories. Det åligger köparen/slutanvändaren att förvärva ytterligare immateriella rättigheter som 
kan krävas. 

SÄKERHET OCH REGELEFTERLEVNAD
QX200™-systemet har testats och funnits vara i överensstämmelse med alla tillämpliga krav i följande 
säkerhets- och elektromagnetiska standarder: 

1. IEC 61010-1:2010 (utg. 3), SV61010-1:2010 (utg. 3). Elektrisk utrustning för mätning, kontroll och 
laboratorieanvändning — Del 1: Allmänna krav. 

2. SV 61326-1:2006 (Klass A). Elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning. EMC-krav, 
Del 1: Allmänna krav. 

3. UL 61010-1:2004. Laboratorieutrustning, test- och mätningsutrustning och industriell processtyrning. 

4. CAN/CSA 22.2 No 61010-1-04. Säkerhetskrav för elektrisk utrustning för mätning, kontroll och 
laboratorieanvändning, Del 1: Allmänna krav.

5. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och 
används i enlighet med bruksanvisningen, kan den orsaka störningar på radiokommunikation. Användning 
av denna utrustning i ett bostadsområde kommer troligen att orsaka skadlig störning, i vilket fall användaren 
måste åtgärda störningarna på egen bekostnad. 

    CE-märkningen anger att tillverkaren garanterar att produkten överensstämmer med de väsentliga 
kraven i det europeiska direktivet för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, 98/79/EG. 

    CSA-märkningen anger att en produkt har testats enligt kanadensiska och amerikanska standarder, och 
att den uppfyller kraven i dessa tillämpliga standarder. 

Denna utrustning har testats och funnits överensstämma med gränserna för en digital Klass A-enhet 
enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga 
störningar när utrustningen används i en kommersiell miljö. 

  WEEE-symbolen anger att när slutanvändaren ska kassera denna produkt, måste den skickas till 
separata återvinningsstationer för återvinning och återanvändning. 

Detta instrument får endast användas av utbildad personal. 

Placera inte utrustningen så att det är svårt att komma åt nätkabelns kontakt. Nätkabelns kontakt är 
frånkopplingsanordningen. 

Inga delar inuti.  

QXDX™ BCR-ABL %IS-SET FÖR QX200-SYSTEM, VARNINGAR OCH 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Produkten är avsedd för diagnostik utförd av behörig sjukvårspersonal. Vidta nödvändiga skyddsåtgärder vid 
hantering av provmaterial samt reagens.
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REKOMMENDERAD SKYDDSUTRUSTNING
Korrekt användning av handskar rekommenderas vid användning av oljor och provplattor. OSHA-krav för 
personlig skyddsutrustning anges i Code of Federal Regulations (CFR) på 29 CFR 1910.132 (allmänna krav); 
29 CFR 1910.138 (handskydd); 29 CFR 1926.95 (kriterier för vanlig personlig skyddsutrustning). Alla handskar 
med nedsatt skyddsförmåga skall kasseras och bytas ut. Tänk på kemikaliernas toxicitet och faktorer som 
exponeringstid, lagring och temperatur när du beslutar att återanvända kemiskt utsatta handskar. Egenskaper 
som underlättar handskvalet vid hantering av maskiner, analyser, oljor och rengöringsmedel: 

• Butylhandskar är tillverkade av ett syntetiskt gummi och skyddar mot peroxid, fluorvätesyra, starka baser, 
alkoholer, aldehyder och ketoner.

• Naturliga gummihandskar (latex) är bekväma att bära och har enastående draghållfasthet, elasticitet och 
temperaturbeständighet. 

• Neoprenhandskar är tillverkade av syntetiskt gummi och erbjuder god följsamhet, fingerrörlighet, hög densitet 
och rivhållfasthet. De skyddar mot alkoholer, organiska syror och alkalier.

• Nitrilhandskar är gjorda av sampolymer och ger skydd mot klorerade lösningsmedel, såsom trikloretylen och 
tetrakloreten. De skyddar vid arbete med oljor, fetter, syror och frätande ämnen.

QXDX BCR-ABL %IS KIT FOR QX200 SYSTEM WARNINGS AND PRECAUTIONS

HbA1c Calibrator 1 and 2, and Whole Blood Primer

For in vitro diagnostic use. For healthcare professional use.

This test kit should be handled only by qualified personnel trained in laboratory procedures and familiar with 
their potential hazards. Wear appropriate protective clothing, gloves and eye/face protection and handle 
appropriately with the requisite Good Laboratory Practices.

PPE (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT) TRAINING

HbA1c Calibrator 1 and 2, and Whole Blood Primer

Proper use of gloves is recommended with use of oils and sample plates. OSHA requirements for PPE are set 
forth in the Code of Federal Regulations (CFR) at 29 CFR 1910.132 (General requirements); 29 CFR 1910.138 
(Hand protection); 29 CFR 1926.95 (Criteria for standard personal protective equipment). Any gloves with 
impaired protective ability should be discarded and replaced. Consider the toxicity of the chemicals and factors 
such as duration of exposure, storage, and temperature when deciding to reuse chemically exposed gloves. 
Features to aid glove selection for handling of machines, assays, oils, and cleaning solvents: 

• Butyl gloves are made of a synthetic rubber and protect against peroxide, hydrofluoric acid, strong bases, 
alcohols, aldehydes, and ketones. 

• Natural (latex) rubber gloves are comfortable to wear and feature outstanding tensile strength, elasticity, and 
temperature resistance. 

• Neoprene gloves are made of synthetic rubber and offer good pliability, finger dexterity, high density, and tear 
resistance; they protect against alcohols, organic acids, and alkalis. 

• Nitrile gloves are made of copolymer and provide protection from chlorinated solvents such as 
trichloroethylene and tetrachloroethene; they offer protection when working with oils, greases, acids, and 
caustic substances.
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AVSEDD ANVÄNDNING
QXDx™ BCR-ABL %IS-testet, som utförs på Bio-Rad:s QXDx digitala dropp-PCR-system, är ett in vitro 
amplifieringstest av nukleinsyra för kvantiefirering av andelen av BCR-ABL1 och ABL1 transkript av total RNA 
från helblod hos, t(9;22)-positiva patienter med kronisk myeloisk leukemi (CML) som uttrycker BCR-ABL1-
fusionstranskriptioner av typ e13a2 och/eller e14a2. Testet mäter e13a2- och/eller e14a2-transkriptioner av 
BCR-ABL1, som normaliserats till den ABL1-endogena kontrollen. Resultaten rapporteras som procentuell 
minskning från ett utgångsvärde på 100 % på den internationella skalan (%IS) och på en logaritmskala för 
molekylär reduktion (MR).

Testet differentierar inte mellan e13a2- eller e14a2- transkript och kontrollerar inte andra sällsynta 
fusionstranskriptioner till följd av t(9;22). Detta test är inte avsett för diagnos av CML.

PROCEDURPRINCIPER
QXDx BCR-ABL %IS-testet använder omvänd transkription i kombination med digital dropp-PCR (ddPCR)-
teknik. BCR-ABL förflyttar e13a2 (b2a2) och e14a2(b3a2) och amplifieras, spåras och kvantifieras samtidigt. 
QXDx BCR-ABL %IS-testet kvantifierar kopior av de två BCR-ABL-fusionstranskriptionerna e13a2 (b2a2) 
och/eller e14a2(b3a2) i FAM-kanalen och ABL-transkriptionen som en endogen kontroll i HEX-kanalen, med 
hjälp av totalt RNA extraherat från humanblod1-4. QXDx BCR-ABL %IS-testet kvantifierar mängden BCR-ABL-
transkriptioner som en kvot på BCR-ABL/ABL och återför därefter värdet på den internationella skalan. 

QXDx BCR-ABL %IS-setet är avsett att användas på Bio-Rad QXDx  digitalt dropp-PCR (ddPCR)-system 
QXDx AutoDG™  ddPCR-systemet består av den automatiska droppgeneratorn (AutoDG) och droppavläsare 
(DR). I QXDx BCR-ABL %IS-setet ingår reagenser som räcker till 96 prover inklusive kalibratorer och kontroller. 
Varje set består av två lot-matchade IS-kalibratorkontroller. IS-kalibratorkontrollerna är formulerade vid ungefär 
0,1 % BCR-ABL/ABL, vilket är vid punkten för betydande molekylärt svar (MMR eller MR3), och vid ungefär 
10 % BCR-ABL/ABL (MR1). IS-kalibratorkontrollerna är spårbara till WHO:s första internationella genetiska 
referenspanel (09/138)5.

Förutom en endogen kontroll (ABL), omfattar även QXDx BCR-ABL %IS-setet också 3 externa kontroller: 
högpositiv kontroll, lågpositiv kontroll och BCR-ABL-negativ/ABL-positiv kontroll (negativ kontroll). 

Rapporteringsformat: %IS och MR

Vanligen används två mätningar för övervakning av CML. 

1. International Scale percent ratio (%IS), calculated by dividing the number of BCR-ABL copies by the 
reference ABL copies times 100 then multiplied by a laboratory-specific correction factor (CF) (Baccarani, et 
al. 2006)1.

2. Molecular log Reduction level (MR) (Hughes et al. 2006, Branford et al, 2006, 2008)4, som är en log10- 
omvandling av %IS.

%IS =  
BCR – ABL kopior

 * 100 * CF
ABL kopior

MR = log10(100%IS) – log10(%IS) = 2 – log10(%IS)

%IS-kvoten rapporteras i linjär skala medan MR %IS-kvoten konverteras till en logaritmisk skala och dras av 
från utgångspunkten, där MR0,0 är 100 %IS. Vi använder beteckningen MRx,y för att indikera MR-nivå, där x,y 
är mätningens numeriska värde. Till exempel syftar MR3,0 på en tusenfaldig (10^3) minskning från nominellt 
MR0,0. Det innebär också en kvot på 0,1 % mellan spårade BCR-ABL-kopior över ABL-kopior, korrigerade till IS.
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QXDx BCR-ABL %IS testrapporterar både %IS- och MR-värden. Då mellanliggande resultat är spårade kopior 
av BCR-ABL- och ABL-transkriptioner rapporterbara och kan användas för att bedöma mätningens säkerhet 
eller effekt. %IS-värdena är spårbara till WHO:s primära referensmaterial (”standarder”) (White et al 2010)5, som 
riktas in på fyra %IS-nivåer: 10 %IS, 1 %IS, 0,1 %IS, 0,01 %IS eller (MR1, MR2, MR3 och MR4). 

Statistiska enheter som en medel- eller standardavvikelse i detta dokument uttrycks i antingen MR- eller 
%IS-enheter. Tabell 1 nedan illustrerar förhållandet mellan %IS-värden och deras förknippade MR-värden för 
utvalda nivåer.

%IS MR

10 1,0

1 2,0

0,32 2,5

0,1 3,0 (MMR)

0,032 3,5

0,01 4,0

0,0032 4,5

0,002 4,7

0,001 5,0

Tabell 1: %IS-värden och förknippade MR-värden

Översikt över QXDxTM BCR-ABL %IS-testarbetsflödet

Det standardmässiga testarbetsflödet och tiden som krävs per steg avbildas i tabell 2 nedan.

Steg Beskrivning Verktyg Beräknad praktisk tid
Beräknad 

instrumenttid

1
Extrahera RNA från 
helblod i EDTA-rör varierar varierar varierar

2 RT-reaktion <30 min. ~60 min.

3
Plattinställning och 
droppgenerering

<30 min.
~1 min. /test

~48 min/platta

4 PCR-amplifiering <5 min. ~120 min.
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5 Droppavläsning <5 min.
~2,5 min. /test

~120 min/platta

6
Manuellt tröskelvärde, 

exportera csv
10–20 min/platta Ej tillämpligt

7
Insamlande av data och 

rapportering

~15 min/platta
eller

variabel med verktyg 
från 3:e part

Ej tillämpligt

Tabell 2: QXDx BCR-ABL %IS-test – CE-IVD-arbetsflöde

RNA-extraktion steg 1, kan utföras med olika standardmetoder, inklusive Maxwell® CSC RNA-blodset, Qiagen 
RNeasy® Mini-och Trizol-extraktion. Steg 2–5 utförs med reagenser och instrument som tillhandahålls av Bio-
Rad, se nedan. Manuellt tröskelvärde och export görs med QuantaSoft v 1.7.4. Slutsteget av datainsamling och 
rapportering kan göras antingen med labb-utvecklade verktyg eller verktyg från 3:e part.

REAGENSER OCH INSTRUMENT

Medföljande material

QXDx BCR-ABL %IS-setet innehåller reagenser som räcker till att bearbeta 96 prover eller 
kvalitetskontrollprover när de körs i 2 brunnar per prov. Setet innehåller följande artiklar:

Katalog # Namn QTY 
(rör)

Volym Förvaringsförhållanden

12006134 QXDx BCR-ABL %IS Kit 1 --- -25 °C till -15 °C

12004581 QXDx BCR-ABL Primers & Probes 1 250  μL -25 °C till -15 °C

12004586 QXDx Nuclease Free Water 2 1 500 μL -25 °C till -15 °C

12004569 QXDx 5x iScript Select Reaction Mix 1 500 μL -25 °C till -15 °C

12004572 QXDX 2X Supermix 3 1 000 μL -25 °C till -15 °C

12004571 QXDx iScript Advanced Reverse 
Transcriptase

1 125 μL -25 °C till -15 °C

12004582 QXDx RT Primers 1 500 μL -25 °C till -15 °C
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Katalog # Namn QTY 
(rör)

Volym Förvaringsförhållanden

12004585 QXDx BCR-ABL 0.1%IS 2 50 μL -25 °C till -15 °C

12004588 QXDx BCR-ABL 10%IS 2 50 μL -25 °C till -15 °C

12004584 QXDx BCR-ABL H-CTRL 2 50 μL -25 °C till -15 °C

12004583 QXDx BCR-ABL L-CTL 2 50 μL -25 °C till -15 °C

12004573 QXDx BCR-ABL Neg-CTRL 2 50 μL -25 °C till -15 °C

12006672 QXDx BCR-ABL %IS Kit IFU, CE-IVD 1

OBS! Säkerhetsdatablad (SDS) finns tillgängliga på www.bio-rad.com

Förvaring och hantering
• Förvara alla cDNA- och ddPCR-komponenter vid -25 °C till -15 °C i en konstant temperaturfrys.

• Förvara alla RNA-kontroller vid -80 °C.

• Omvänt transkriptas (RT) får inte blandas med vortexblandare.

• RT ska vara fryst tills användning och omedelbart ställas tillbaka i frysen efter användning.

• Undvik att BCR-ABL1-/ABL1-primer-/sondblandning exponeras för ljus under en längre stund vid 
rumstemperatur.

• Blanda BCR-ABL1-/ABL1-primer-/sondblandningen noga för att säkerställa homogenitet genom att samtidigt 
undvika att bubblor bildas.

• Blanda varsamt med en vortexblandare och centrifugera alla andra flaskor innan de öppnas. 

• Kalibratorer eller kontrollflaskor får inte blandas med vortexblandare.

• QXDx supermix får inte frysas/tinas mer än 5 gånger.

• Utgångsdatum för varje reagens anges på varje enskild komponentetikett. 

MATERIAL SOM KRÄVS MEN SOM INTE MEDFÖLJER

Reagenser & förbrukningsmaterial

För QX200 AutoDG ddPCR Dx System Use:

Katalog # Namn QTY (rör) Volym Förvaringsförhållanden

12001922 QXDx AutoDG Consumable Pack 1 15°C till 30°C

12003015 ddPCR Pierceable Foil Seals 50 15 °C till 30 °C

12003185 ddPCR 96 Well Plates 15 15 °C till 30 °C

12003016 DG32™ Cartridges w/ Gaskets 15 15 °C till 30 °C

12003010 Pipet Tip for AutoDG (Racks) 10 15 °C till 30 °C

12003017 AutoDG Oil for Probes 1 50 mL 15 °C till 30 °C
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Katalog # Namn QTY (rör) Volym Förvaringsförhållanden

12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 1

12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 1 1 L 15 °C till 30 °C

För QX200 Droplet Generator Use (manuell droppgenerator):

Katalog # Namn QTY (rör) Volym Förvaringsförhållanden

12001921 QXDx Consumable Pack   15 °C till 30 °C

12003185 ddPCR 96-Well Plates 5  15 °C till 30 °C

12003015 ddPCR Pierceable Foil Heat Seal 50  15 °C till 30 °C

12003020 Droplet Generation Oil for Probes 2 7 mL 15 °C till 30 °C

12003018 DG8 Cartridges 24  15 °C till 30 °C

12003021 DG8 Gaskets 24  15 °C till 30 °C

12005493 Bruksanvisning 1   

Katalog # Namn QTY (rör) Volym Förvaringsförhållanden

12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 1

12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 1 1L 15 °C till 30 °C

Instrument:

Beskrivning Katalog #

QX200 AutoDG™ Droplet Digital PCR Dx System 17002229

QX200 Droplet Reader, CE-IVD 12001045

 QX200 Automated Droplet Generator, CE-IVD 12001630

Eller

Beskrivning Katalog #

QX200 AutoDG Droplet Digital PCR System  1864100

QX200 Droplet Reader, IVD 1864003

 QX200 Automated Droplet Generator, IVD 1864101

Eller

Beskrivning Katalog #

QX200 Droplet Digital PCR Dx System 17000034

QX200 Droplet Reader, IVD 12001045

 QX200 Droplet Generator, IVD 12001049

Eller
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Beskrivning Katalog #

QX200 AutoDG Droplet Digital PCR System  1864001

QX200 Droplet Reader, IVD 1864003

 QX200 Droplet Generator, IVD 1864002

Beskrivning

Termocykler

Krävs: Termocykler med specifikationer som motsvarar följande:
• Precision: +/- 0,2 °C

• Konstans: +/- 0,4 °C brunn-till-brunn inom 10 sek.

• Justerbar rampkapacitet med erforderlig rampkvot: upp till 2 °C/sek.

• Temperaturintervall: 0–100 °C

Beskrivning Katalog #

PX1™ PCR Plate Sealer 1814000

Beskrivning

Allmän laboratorieutrustning

• Pipetter (Rainin eller Eppendorf)

• 1–10 μl, 10–100 μl, 20–200 μl och 100–1000 μl Plattcentrifug och plattsnurra 

• Vortexpipetter (Rainin eller Eppendorf)

• 1–10 μl, 10–100 μl, 20–200 μl och 100–1000 μl 

Andra reagenser & förbrukningsmaterial:

Beskrivning

Reagenser för RNA-rening

Alla på marknaden tillgängliga, labbgodkända metoder som är accepterade på marknaden. Exempel: Qiagen, 
Trizol, Promega Maxwell RNA-blodset .

Beskrivning Katalog #

ddPCR 2x Control Buffer 1863052

För användning i tomma brunnar med droppgenereringsolja

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER & VARNINGAR
• Endast för in vitro-diagnostiskt bruk.

• Endast för professionellt bruk.

• Alla biologiska prover ska behandlas som om de kan överföra smittämnen. Alla humanprover ska 
behandlas med standardförsiktighetsåtgärder. Riktlinjer för hantering av prover är tillgängliga från 
Världshälsoorganisationen eller USA:s centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar. 
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• Använd korrekta laboratoriesäkerhetsprocedurer för arbete med kemikalier och hantering av prover.

• Byt handskar vid transport och arbete med olika reagenser.

• Använd 10 % blekmedel, följt av 70 % alkohol för att torka av arbetsytorna.

• Se till att droppgenerator och droppavläsare har en avsedd plats på separata områden för att undvika 
amplikonkontamination.

• Underlåtande att följa procedurer och villkor som beskrivs i detta dokument och användning av andra 
reagenser än de som medföljer detta set kan orsaka felaktiga resultat och biverkningar. 

• Ersätt inte QXDx BCR-ABL %IS-setets reagenser med andra reagenser.

• Blanda inte reagenser från olika partier av QXDx BCR-ABL %IS-set.

• Om samma termocykel används för RT och PCR, ska du placera termocyklern bredvid en 
droppgenerator eller en på en annan plats än avläsaren. 

OBS! plattan kommer att förseglas med folie under PCR-amplifieringen.

• Ställ in testet och malltillsats på olika ställen, med avsedda pipetter och pipetterare.

• På grund av den extrema känsligheten för RNA och ddPCR, måste hela testet utföras under RNAse-/
DNAse-fria förhållanden.

• Optimera arbetsflödet och utrymmet för att eliminera överföringskontaminering.

• Säkerställ att regelbundet underhåll och kalibrering utförs på all utrustning i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

• Använd nukleasfria spetsar och reagenser och rengör rutinmässigt pipetter. 

• Säkerställ att endast ett rekommenderat termocykelprotokoll används för optimala resultat. 

• Använd inte DEPC-behandlat vatten för PCR-amplifieringen

• Vissa substanser kan påverka testet: vissa läkemedel (t.ex. heparin), höglipemiska prover, hemolyserade 
prover, ikteriska prover eller prover med höga proteinnivåer.

• Kontrollera med institutionens personal som är ansvarig för miljömässig avfallshantering gällande korrekt 
kassering av använda plattor, förbrukningsartiklar och reagenser. Materialet kan uppvisa egenskaper 
som enligt amerikanska federal EPA Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) avseende 
riskavfall kräver särskilda kasseringskrav.

• Kontrollera landets och lokala bestämmelser eftersom de kan variera mellan länder. Institutioner ska 
kontrollera bestämmelserna för kassering av riskavfall som gäller i landet.

• Testresultatets kvalitet är i hög grad beroende av mängden och kvaliteten på provet som analyseras. Det 
rekommenderas att RNA-provets kvalitet och kvantitet mäts enligt beskrivningen i denna manual. 

INSAMLING, TRANSPORT OCH FÖRVARING AV PROVER
• Samla upp minst 5 ml helblod i rör med EDTA som antikoagulantia.

• Blodprover som inte används för analys ska förvaras vid 2–8 °C under upp till 72 timmar.

QXDX BCR-ABL %IS-TESTPROTOKOLL

Översikt

Förpackningen innehåller reagenser som räcker till att köra totalt 192 ddPCR-brunnar. När alla prover, kontroller 
och kalibratorer körs i replikat räcker de medföljande reagenserna till 84 prover. När högre känslighet krävs, kan 
okända prover köras i fler än 2 brunnar, till exempel 4, 6, 8 osv. I detta fall räcker reagenserna i förpackningen 
till färre prover. 
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Plattscheman

Varje platta måste köras med 6 kända prover: Templatfri kontroll (NTC), QXDx högpositiv kontroll (Hi Pos), 
QXDx negativ kontroll (Neg), QXDx lågpositiv kontroll (Lo Pos), kalibratorkontroll QXDX ~10 %IS Cal och 
kalibratorkontroll QXDx ~0,1 %IS Cal. Allakontrollprover körs alltid i två brunnar vardera. Analysens kvalitet 
utvärderas baserat på resultat från kontrollproverna, se nedan. De okända proverna måste köras i minst 
två brunnar. När högre känslighet krävs kan de okända proverna köras i fler än 4-brunns-, 6-brunns-, 
8-brunnsformat osv. Data från alla brunnar med samma prov samlas in digitalt. För att ta fram det totala antalet 
kopior av målgener och %IS- och MR-värden för provet. En särskild provtyp, som kallas 2x kontrollbuffert, kan 
köras men kommer inte att analyseras eller rapporteras. 2x kontrollbuffert måste användas för brunnar i alla 
tomma brunnar i varje kolumn med prover (se bild 1–3).

Knowns Unknowns
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC NTC Sample 3 Sample 3 Sample 11 Sample 11 Sample 19 Sample 19 Sample 27 Sample 27 Sample 35 Sample 35 

B Hi Pos Hi Pos Sample 4 Sample 4 Sample 12 Sample 12 Sample 20 Sample 20 Sample 28 Sample 28 Sample 36 Sample 36 

C Neg Neg Sample 5 Sample 5 Sample 13 Sample 13 Sample 21 Sample 21 Sample 29 Sample 29 Sample 37 Sample 37 

D Lo Pos Lo Pos Sample 6 Sample 6 Sample 14 Sample 14 Sample 22 Sample 22 Sample 30 Sample 30 Sample 38 Sample 38

E ~0.1% IS ~0.1% IS Sample 7 Sample 7 Sample 15 Sample 15 Sample 23 Sample 23 Sample 31 Sample 31 Sample 39 Sample 39

F ~10% IS ~10% IS Sample 8 Sample 8 Sample 16 Sample 16 Sample 24 Sample 24 Sample 32 Sample 32 Sample 40 Sample 40

G Sample 1 Sample 1 Sample 9 Sample 9 Sample 17 Sample 17 Sample 25 Sample 25 Sample 33 Sample 33 Sample 41 Sample 41

H Sample 2 Sample 2 Sample 10 Sample 10 Sample 18 Sample 18 Sample 26 Sample 26 Sample 34 Sample 34 Sample 42 Sample 42

Bild 1: Ett plattschema när alla kända och okända prover körs i tvåbrunnsformat. Det finns 42 okända prover på 
en platta.

Knowns Unknowns
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC NTC Sample 3 Sample 3 Sample 11 Sample 11

B Hi Pos Hi Pos Sample 4 Sample 4 Sample 12 Sample 12

C Neg Neg Sample 5 Sample 5 Sample 13 Sample 13

D Lo Pos Lo Pos Sample 6 Sample 6 Sample 14 Sample 14

E ~0.1% IS ~0.1% IS Sample 7 Sample 7 buffer buffer

F ~10% IS ~10% IS Sample 8 Sample 8 buffer buffer

G Sample 1 Sample 1 Sample 9 Sample 9 buffer buffer

H Sample 2 Sample 2 Sample 10 Sample 10 buffer buffer

Bild 2: Ett plattschema med färre än 42 okända prover. De sista 8 brunnarna fylls med buffert (läses ej av) för 
att slutföra 8 fulla prover per kolumn. Återstående tomma brunnar fylls inte eller avläses inte.

Knowns Unknowns
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC NTC Sample 3 Sample 3 Sample 3 Sample 3 Sample 3 Sample 3 Sample 3 Sample 3

B Hi Pos Hi Pos Sample 4 Sample 4 Sample 4 Sample 4 Sample 4 Sample 4 Sample 4 Sample 4

C Neg Neg Sample 5 Sample 5 Sample 5 Sample 5 Sample 5 Sample 5 Sample 5 Sample 5

D Lo Pos Lo Pos Sample 6 Sample 6 Sample 6 Sample 6 buffer buffer buffer buffer

E ~0.1% IS ~0.1% IS Sample 7 Sample 7 Sample 7 Sample 7 buffer buffer buffer buffer

F ~10% IS ~10% IS Sample 8 Sample 8 Sample 8 Sample 8 buffer buffer buffer buffer

G Sample 1 Sample 1 Sample 9 Sample 9 buffer buffer buffer buffer buffer buffer

H Sample 2 Sample 2 Sample 10 Sample 10 buffer buffer buffer buffer buffer buffer

Bild 3: Ett plattschema där vissa okända prover körs i 2, 4 eller 8-brunnsformat. Buffert används för att slutföra 
8 prover per kolumn. Återstående tomma kolumner fylls och avläses inte.

Det rekommenderas att prover sprids mellan brunnarna i horisontell riktning. På dessa sätt kan de andra 
brunnarna ge tillräckligt med information för att ett prov ska poängsättas, om det är fel på droppchipnivå 
(kolumn). Använd 2x kontrollbuffert utspädd 1:1 med avjonat vatten i alla tomma brunnar i varje kolumn.
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OBS! Som vid alla PCR-baserade molekulära tester, måste de skyddas från nukleinsyrekontaminering 
genom rutinmässig dekontaminering av bänkyta och pipetter, separering av RNA-/DNA-hantering från 
beredningsområden samt korrekt PPE. Vi rekommenderar att mallfria områden och mall-plusområden separeras 
rumsligt, har separata pipetter och verktyg och rutinmässigt dekontamineras.

PRE-ANALYTISKA STEG
Total-RNA som extraheras från helblod eller buffy coat med gängse metoder för provförberedelse är kompatibla 
med digital dropp-PCR-metoder. De vanligaste metoderna för RNA-extraktion är Maxwell® CSC RNA-blodset, 
Qiagen RNeasy® Mini-och Trizol-extraktion. För optimala resultat ska minst 10 miljoner (1 x 107) kärnbärande 
celler samlas och extraheras in till RNA. Då RNA är känslig för nedbrytning genom RNAs som har hög 
prevalens i humanprover rekommenderas det att man minimerar provhanteringssteg och att blodproverna 
bearbetas inom 24 timmar efter provtagning för de känsligaste mätningarna av BCR-ABL-kvantiteter (Hughes 
et. al, 2006)4.  RNA-kvalitet, -renhet och -kvantitet kan i hög grad påverka resultaten. Det rekommenderas därför, 
men krävs inte, att renat totalt RNA utvärderas avseende kvalitet och renhet genom standardspektrofotometriska 
metoder. Motsvarande OD260-koncentration ska vara ~100 ng/μl renhet enligt bedömning med OD260/OD280 -kvot 
ska vara >1,6 och OD260/OD230-kvot ska vara >1,2. 

Analyskänsligheten beror på mängden tillsatt RNA. Det rekommenderas att en RNA-isoleringsmetod som ger 
mer än 100 ng/μl optimeras för att kunna rena fram 750–1 250 ng totalt RNA som behövs för analysen. Renat 
total RNA ska anpassas till målkoncentration på ~100 ng/μl för effektiv testinställning och ska testas omedelbart 
efter extraktion och förvaras fryst vid -80 °C tills analysen ska utföras.

Kategori Målspecificitet

Blodvolym 1,5–10 ml

Cellräkning ≥1E+07

RNA-koncentration 75–125 ng/ μl

RNA-renhet
OD260/OD280 kvot >1,6

OD260/OD230 kvot >1,2

FÖRBEREDELSE FÖR RT-REAKTION
1. Tina renat RNA till rumstemperatur under upp till 10 minuter och placera därefter på is eller kylklamp.

OBS! Blanda inte med vortexblandare: du kan centrifugera rören. 

2. Anpassa RNA-prover till an koncentration av  ~100 ng/μl, om det inte redan har gjorts.

3. Placera iScript Advanced Reverse Transcription på is eller kylklamp när de är uttagna ur frysen och klara 
att använda.

OBS! iScript Advanced Reverse Transcription får inte blandas med vortexblandare. 

4. Tina följande komponenter till rumstemperatur upp till 15 minuter.

a. QXDx 5x iScript Select reaktionsblandning.

b. QXDx RT-primrar. 

c. QXDx nukleasfritt vatten.

5. Blanda eller vortexblanda varje komponentrör i steg 4 noga med slutet lock och centrifugera kort för att 
samla innehållet på rörets botten.

6. Placera varje komponent på is eller kylklamp.

7. RT Master Mix beredning och förberedelse av RT-platta:
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a. Bered RT-mastermixen enligt antalet prover, kontroller och kalibratorer som bearbetas. 

b. Se tabell 3 – för RT-mixberedningsvolymer.

c.  OBS! RT-plattan kan placeras på is medan plattan laddas.

RT-mastermixvolym # prover* (prover + för gamla) volym
# prover 1 16 32 48 96
Plattor 1/3 platta 2/3 platta 1 platta 2 plattor

Komponent Volym 1x (16+2)x (32+3)x (48+4)x (96+4)x
QXDx Nuclease-Free 

Water
μL ~3,75 ~67,50 ~131,25 ~195 ~375

QXDx 5x iScript Select 
Reaction Mix

μL 5 90 175 260 500

QXDx RT Primers 
(Nonamers)

μL 5 90 175 260 500

QXDx iScript Advanced 
Reverse Transcriptase

μL 1,25 22,5 43,75 65 125

RNA-prov*
(750–1 250 ng)

μL 10 

Totalt μL 25 450 875 1 300 2 500

Tabell 3: Master Mix volym baserat på # prover.

OBS! *Prov(er) innehåller patientprover, kontroller och kalibratorer som ska köras på plattan.

8. För flera prover, rekommenderas att RT Mmaster Mix bereds med ovannämnda komponenter, (förutom 
RNA) och därefter fördelas in i varje reaktionsbrunn.

a. Se bild 4 nedan för erforderligt plattschema:

Knowns Unknowns
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC Sample 3 Sample 11

B Hi Pos Sample 4 Sample 12

C Neg Sample 5 Sample 13

D Lo Pos Sample 6 Sample 14

E ~0.1% IS Sample 7 buffer

F ~10% IS Sample 8 buffer

G Sample 1 Sample 9 buffer

H Sample 2 Sample 10 buffer

Bild 4: Erforderligt RT-plattschema

b. Blanda alla RTMaster Mix komponenter (förutom RNA)-brunn och alikvotera 15 μl per prov in i alla 
andra kolumner i 96-brunns-PCR-plattan. 

OBS! En elektronisk multipipett kan användas för att underlätta arbetet.

c. Tillsätt 10 μl av kalibratorer och kontroller i lämpliga RT-brunnar.

d. Tillsätt 10 μl av extraherad RNA-provvolym i lämpliga RT-brunnar. 

e. Blanda reaktionsbrunnarna varsamt genom pipettering (10 gånger) för att undvika att bubblor bildas.

f. Folieförsegla plattan med PX1 Plate Sealer. 

i. Ställ in PX1 Plate Sealer på 180 grader under 5 sekunder (Använd inte standard protokoll. 

ii. Placera RT-plattan på det rumstempererade aluminiumblocket.

iii. Täck plattan med ett ark perforerbarförseglingsfolie, där det röda strecket ska vara synligt när 
folien placeras på plattan. 
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iv. Tryck på Seal-knappen för att försegla plattan (detta stänger dörren och värmeförseglingen 
startar).

OBS! Använd inte metallramen. 

v. Avlägsna plattan och blockera från PX1-plattförseglaren.

vi. Säkerställ att alla plattans brunnar är förseglade genom att kontrollera att brunnarnas 
fördjupningar är synliga på folien. 

OBS! För ytterligare detaljerad information, se bruksanvisningen för PX1 Plate Sealer.

g. Centrifugera plattan under 1 minut med 1000 rcf (relativ centrifugalkraft) för att få bort eventuella 
bubblor. Centrifugera plattan igen om det finns bubblor kvar.

h. När de är förseglade och plattan är färdicentrifugerad är plattan klar för termisk cykling.

OBS! Kom ihåg att ta bort metallblocket från PX1 PCR-plattförseglaren för att undvika att blocket 
överhettas.

9. Överför plattan till termocyklern och kör protokollet som visas i tabell 4.

Primerbindning 10 min. centrifug. vid 25 °C

Omvänd transkription 45 min. centrifug.  vid 42 °C

RT-inaktivering 5 min. vid 85 grader

Uppehåll Upp till 24 timmar vid 4 °C

Tabell 4: Protokoll över termocykler

*OBS! 4 °C uppehåll ger användaren möjlighet att förvara RT-reaktionen i upp till 24 timmar innan bearbetning.

OBS! vid användning av C1000 termocykler, ska du ställa in provvolymen på 25 ul och lockets temperatur på 
105 °C.

10. Vid avslutad RT-beredning (cDNA), ska plattan centrifugeras under 1 minut  med 1000 rcf (relativ 
centrifugalkraft) för att samla kondens  

11. Förvara cDNA på isvid omedelbar användning eller förvara vid 4 °C i upp till 24 timmar om det inte ska 
användas genast.

INSTÄLLNING AV DDPCR OCH DROPPGENERERING
VARNING: Innan alla komponenter avlägsnas, säkerställ att bänkytan har rengjorts ordentligt med 10 % 
hypokloridlösning och 70 % alkohol. 

1. Tina följande komponenter till rumstemperatur under cirka 15 minuter. 

a. QXDX 2X supermix

b. QXDx BCR-ABL Primrar & Sonder 

c. cDNA-prov(er)* platta (~640 ng/test) 

2. Vortexa enskilda komponentrör noga för att säkerställa homogenitet och kontrollera för utfällningar. Om 
utfällningar föreligger, vortexa noga och centrifugera.

OBS! Supermixmaterialet är mer visköst än andra komponenter.

3. Centrifugera alla komponentrör under 30 sekunder med 1000 rcf, för att samla innehållet i botten av rören.

4. Bered ddPCR Master Mix:en för antalet reaktioner enligt tabell 5.
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ddPCR volym # prover* (prover + för gamla) volym
Komponent Volym 1x (16+2)x (32+3)x (48+4)x (96+4)x

QXDx Nuclease-Free 
Water

μL 6,5 117 227,5 338 650

QXDx ddPCR Supermix μL 25 450 875 1 300 2 500
QXDx 20X BCR-ABL 

Primers/Probes
μL 2,5 45 87,5 130 250

cDNA-prov(er)*
(~640 ng/test)

μL 16 

Totalt μL 50 900 1 750 2 600** 5 000*

Tabell 5:  ddPCR-plattvolymer baseras på antalet (#) prover (fastställt för RT-platta).

OBS! ** Totalvolym på 2 600 μl för 48 prover (1 platta) och 5 000 μl för 96 prover (2 plattor) är mer än vad som 
ryms i ett standradrör, 2 ml, därför rekommenderas 5 ml rör för de proverna.

OBS! * Prov(er) innehåller patientprover, kontroller och kalibratorer som ska köras på plattan. 

5. För flera prover, rekommenderas att en ddPCR Master Mix bereds med ovannämnda komponenter, 
(förutom cDNA-prov) och därefter fördelas cDNA i varje ddPCR-platta med reaktionsbrunnar.

a. Se bild 5 nedan för erforderligt plattschema.

b. Blanda alla ddPCR Master Mixkomponenter noga med hjälp av en vortexblandare.

c. Alikvotera 34 μl/brunn med ddPCR Master Mix (utan cDNA-prov) på plattan enligt bild 5.

d. Punktera DNA-plattans folieförsegling med en 50, 100 eller 200 μl 8-kanalers pipetterare.

OBS! Gängse praxis har funnit att P20-pipettspetsar inte bryter folieförseglingen.  Undvik att använda P20-
pipetter för detta steg.

Bästa praxis för återvinning av en tillräcklig volym med cDNA: 
i. Ställ in en pipett på volymen som håller på att pipetteras och, utan att trycka på kolven, punktera 

folieförseglingen på plattan. Pipettspetsarna får inte tränga in mer än 2 mm under förseglingen. 

ii. När hålen har formats, höj pipettspetsarna ovanför förseglingen och tryck på kolven. 

iii. Med kolven intryckt sänk spetsarna till botten av brunnarna och vidga hålen genom att försiktigt 
vicka på spetsen fram och tillbaka Vidgande av hålen i folieförseglingen gör att pipettspetsen kan 
nå botten på brunnarna. Detta är viktigt för att kunna återvinna hela den cDNA-volym som krävs 
för optimal prestanda. 

iv. Aspirera mycket långsamt den volym som krävs medan pipettspetsarna fortfarande är kvar i 
cDNA:t. När aspirationen har slutat, lämna pipettspetsarna kvar i brunnarna under ytterligare 5 
sek för att ekvilibrera trycket. 

e. Tillsätt 16 μl av cDNA-prov (patient, kontroll, kalibrator eller buffert) i varje brunn på ddPCR-plattan.

f. Pipettera försiktigt upp och ner ~5 gånger för att blanda med ddPCR Master Mix och stöt sedan ut 
hela provet.

g. Upprepa steg f. för alla prover. 

h. När alla cDNA-prover har tillsats plattan, använd en 50 eller 100 μl pipett (kan vara multikanal) och 
ställ in på 35 ul.

i. Pipettera varje reaktion upp och ner minst 15 gånger vid 50 % (25 μl) av totalvolymen (50 μl), försiktigt 
för att undvika bubblor.

VARNING: Det är mycket viktigt att pipettera 15 gånger för att säkerställa att visköst material blandas 
ordentligt. 
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j. Överför  25 μl av varje prov till närliggande brunn för att skapa dubbla brunnar enligt sbild 5.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC Sample 3 Sample 11

B Hi Pos Sample 4 Sample 12

C Neg Sample 5 Sample 13

D Lo Pos Sample 6 Sample 14

E ~0.1%IS Sample 7 buffer

F ~10% IS Sample 8 buffer

G Sample 1 Sample 9 buffer

H Sample 2 Sample 10 buffer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC Sample 3 Sample 11

B Hi Pos Sample 4 Sample 12

C Neg Sample 5 Sample 13

D Lo Pos Sample 6 Sample 14

E ~0.1%IS Sample 7 buffer

F ~10% IS Sample 8 buffer

G Sample 1 Sample 9 buffer

H Sample 2 Sample 10 buffer

Bild 5: ddPCR-plattschema

OBS! om det totala antalet prover och kontroller är färre än en faktor av 8 (dvs. 8, 16, 24 osv..), ska återstående 
brunnar fyllas med 25 μl ddPCR kontrollbuffert eller tilläggsreagenser. Det bildas inga droppar om brunnarna 
lämnas tomma. 

6. Folieförsegla plattan med PX1 Plate Sealer. 

i. Ställ in PX1 Plate Sealer på 180 grader under 5 sekunder (ej standardförhållanden).

ii. Placera RT-plattan det rumstempererade blocket.

iii. Täck plattan med ett ark perforerbar folieförsegling; det röda strecket ska vara synligt när folien 
placeras på plattan. 

iv. Tryck på Seal-knappen för att försegla plattan (detta stänger dörren och värmeförseglingen 
startar).

OBS! Använd inte metallramen. 

v. Avlägsna plattan och blockera från PX1-plattförseglaren.

7. Centrifugera plattan kort i 30 sekunder med 1000 rcf för att samla innehållet i botten av plattan och 
avlägsna bubblor.
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 Droppgenerering:

Bild 6: Schema över automatiskt droppgeneratorsystem för moment

OBS! Se QX200 Automatisk droppgenerator användarmanual för en detaljerad och fullständig bruksanvisning.

VARNING: Innan inställning – säkerställ att bänkytan och instrumentområdet har rengjorts ordentligt med 10 % 
blekmedel och 70 % alkohol. 

1. Samla allt förbrukningsmaterial som behövs för att ställa in droppgeneratorn. 

• DG32-kassetter, pipettspetsar, droppgenereringsolja, provplatta, dropplatta (där genererade droppar 
syns vid avslutad körning). 

OBS! Se till att avfallsbehållaren sitter på rätt plats på AutoDG. 

2. Öppna AutoDG-dörren och ladda 96-brunnarsprov-ccPCR-plattan på den automatiska droppgeneratorn 
QX200 i ”Sample Plate”-läget. Indikatorlampan ska bli grön. 

3. Peka på ”Configure Sample Plate”-knappen på AutoDG-gränssnittet och välj lämpligt #antal kolumner där 
dina prover finns.  (plattans namn och anteckningar är valfria) och klicka på OK.

OBS! Om det totala antalet prover och kontroller är färre än en multiplicering med 8 i en enskild kolumn på 
plattan, fyll de ytterligare kolumnbrunnarna med 25 μl ddPCR 1X kontrollbuffert eller tilläggs-1X Master Mix för 
att säkerställa droppformation. 

OBS! Endast fulla kolumner kan väljas på AutoDG-konfigurationsskärmen, (se bild 7).
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Bild 7: Platta A har 96 brunnar som väljs för 48 prover; platta B har 48 brunna som väljs för 24 prover. 

4. Baseras på antalet valda kolumner på provplattan, de gula indikatorlamporna indikera förbrukningsmaterial 
som behöver laddas på instrumentet. 

5. Öppna AutoDG-dörren och ladda lämpligt förbrukningsmaterial tills motvarande indikatorlampor är gröna.

a. Ladda DG32-kassetterna (med gröna packningar till höger) i platthållarna på systemets baksida. 
Hållarna är anpassade för korrekt orientering och vid korrekt placering blir lampan grön. 

b. Ladda pipettspetsar längs instrumentets mittenrad när plasthöljet och lådans lock har avlägsnats.

VARNING: systemet ska endast laddas med fulla lådor med spetsar.

c. Ladda en tom 96-brunnsdropplatta med en blå kylklamp på dropplattans plats och lampan blir grön.

d. Ladda AutoDG-oljan på vänster sida genom att ta av locket och vrid i flaskan på tornet. Välj typ av 
AutoDG-olja på instrumentets användargränssnitt ”Droplets for Probes”, lampan för vald oljetyp blir blå. 
Oljenivåikonen på skärmen blir blå och visar den aktuella oljenivån i flaskan. 

OBS! detta steg krävs endast om oljenivån inte räcker för körningen.

6. När alla indikatorer på AutoDG är gröna, tryck på knappen ”blå Start Droplet Generation”. 

VARNING: Se till att du backar bort från instrumentet, eftersom detta kan orsaka att dörren stängs och att 
körningen startar. 

7. AutoDG-användargränssnittet kommer att begära att användaren bekräftar ”Start run” (starta körning). 
Körningen startar inte förrän användaren trycker på knappen ”Start run”. 

OBS! Skärmen indikerar den återstående tiden till dropparna genereras och är klara. Om droppformationen 
stannar av något skäl, kommer meddelandet ”Run Terminated” (körning avslutad) att visas på AutoDG-
skärmen. Om körningen slutar fastställ orsaken till felet ska du följa instruktionerna i felsökningsavsnittet.

8. När droppgenereringskörningen är avslutad, avlägsna och folieförsegla dropplattan nom 30 minuter efter 
avslutad körning.

VARNING: vid avslutad AutoDG-körning är det viktigt att folieförsegla och starta termisk cykling 
inom 30 minuter.

i. Ställ in PX1-plattförseglaren på 180 grader under 5 sekunder (inte standardförhållanden).

ii. Placera RT-plattan på det rumstempererade blocket.

iii. Täck plattan med ett ark perforerbar folieförsegling; det röda strecket ska vara synligt när folien 
placeras på plattan. 

iv. Tryck på Seal-knappen för att försegla plattan; detta stänger dörren och värmeförseglingen 
startar).

OBS! Använd inte metallramen. 
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v. Avlägsna plattan och blockera från PX1-plattförseglaren.

9. Dropplattan är nu klar för termocykling.

PCR-AMPLIFIERING (TERMISK CYKLING)
När 96-brunnsplattan med dropparna är förseglad, placera den i C1000 instrumentet för PCR-amplifiering.

VARNING: Innan inställning, säkerställ att bänkytan och instrumentområdet har rengjorts ordentligt med 10 % 
hypokloridlösning och 70 % alkohol. 

Följ protokollet för termocykling i tabell 6 för optimala QXDx BCR-ABL-resultat.

Cyklingssteg Antal cykler
Temperatur  

(°C)
Tid Ramptid

Enzymaktivering 1 95 10 min.

2 °C/sek.

Denaturering 5 94 30 sek.

Härdning/förlängning 60 1 min.

Denaturering 35 94 30 sek.

Härdning/förlängning 64 1 min.

Enzymavaktivering 1 95 10 min.

Droppstabilisering 1 4 30 min.

Vänta (valfritt) 1 4 24 timmar

Tabell 6:  BCR-ABL/ABL1 termocykelprotokoll 

VARNING: Det för ytterst viktigt att ställa in rampkvoten på 2 °C/sek. eftersom standardrampkvoter varierar för 
olika cykler.  

OBS! om du använder C1000 Touch Thermalcycler, använd ett upphettat lock inställt på 105 °C och ställ 
in provvolymen på 40 μl (standardprovvolymen är 30 μl). Se även användarmanualen för C1000 Touch 
Thermocycler för protokollkonfiguration. 

För andra termocykler, se bilaga A för föreslagna inställningar.

DROPPLÄSNING

Förberedelse för datainhämtning
1. Innan du avläser plattan ställer du in en templatfil för plattan. Detta kan göras antingen på instrumentdatorn 

eller på arbetsstationen som kör QuantaSoft 1.7.4. Plattinställningarna är enligt följande:

• Experiment: RÖD

• Supermix: ddPCR supermix för sonder (ingen dUTP)

• Target1: Name: BCR-ABL

• Target1: Type: Ch1 Unknown

• Target2: Name: ABL

• Target2: Type: Ch2 Unknown

Bild 8 visar en vy över QuantaSoft-panelen och dess inställningar.
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Bild 8: Droppavläsarens inställningsparametrar

2. Varje prov i de använda brunnarna märkas. Standardnamn för kända prover är:

• NTC – templatfri kontroll

• Hi Pos – högpositiv kontroll

• Neg – negativ kontroll

• Lo Pos – lågpositiv kontroll

• ~0,1 %IS – kalibratorkontroll på cirka 0,1 %IS

• ~10 %IS – kalibratorkontroll på cirka 10 %IS

• Buffert – prover som inte ska avläsas: dessa läggs till för att slutföra delvis använda kolumner

3. Märk de okända proverna enligt era labbrutiner. Se programvarans användarmanual för mer detaljerad 
information.

VARNING: Säkerställ till att alla kolumner som ska avläsas har alla 8 fulla brunnar.  Använd vid behov 
buffertlösning för att fylla en tom brunn.

Datainhämtning 
1. Starta QuantaSoft på instrumentdatorn och ladda mallfilen för plattan som ska köras. Säkerställ att all 

information är fullständig och korrekt. 

2. Tryck på Kör-knappen på den vänstra panelen. Avläsaren startar avläsning av dropparna från de begärda 
brunnarna och gör en preliminär automatisk analys. Du kan se förloppet och datakvaliteten under 
körningen.

VARNING: Stör inte inhämtningsprocessen: använd inte datorn för några andra uppgifter och minimera 
vibrationerna runt systemet.

3. Efter avslutad körning sparas en ”*.qlp”-fil på instrumentdatorns hårddisk. Denna fil kan analyseras på 
samma dator eller på en arbetsstation som kör QuantaSoft 1.7.4.

4. Kassera plattan i enlighet med lokala och statliga bestämmelser gällande avfallskassering.

Analys

Ladda .qlp-filen som genererats av avläsaren och välj ”Analyze” på den vänstra panelen.

1. 1.Kontrollera accepterade händelser.

a. Välj alla brunnar.

b. Klicka på ”Events”-knappen och markeringsrutan Total.
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c. Eventuella brunnar med mindre än 10 000 accepterade händelser ska uteslutas från ytterligare analys.

d. Registrera alla brunna som ska uteslutas.

2. Förbered för tröskelvärde.

a. Klicka på knappen ”2D Amplitude”.

b. Klicka på Options och välj fixed för att stänga en axlel.

 

3. Verifiera positiva kontroller och tröskelvärden.

a. Välj brunnar med ”Hi Pos”-proverna.

b. Ställ in tröskelvärden ~ 1/3 mellan de negativa och positiva klusterna i varje kanal. 2-D-diagrammet ska 
se ut som i bild 9.

Bild 9: 2-D för positiv kontroll

c. Registrera tröskelvärden.

4. Ställ in tröskelvärden för hela plattan.

a. Välj alla brunnar. 

b. Använd tröskelvärden som är vanliga på plattnivå för valet genom att ställa in dem på nivåerna för ”Hi 
Pos”-tröskelvärdena.

5. Kontrollera andra kontroll- och kalibratortröskelvärden.

a. NTC:n – om fler än 10 ABL-kopior eller 1 BCR-ABL-kopia spåras, misslyckas körningen.

b. Alla andra kända prover – verifiering av tröskelvärden skär inte genom några kluster.

6. Inspektera tröskelvärden på okända prover.

a. Verifiering av kluster skär inte av i mitten
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b. Kontrollera för eventuella ovanliga fenotyper.

• Se bilagan för exempel på ovanliga fenotyper.

c. Uteslut äventyrade brunnar från ytterligare analys eller justera tröskelvärden, vid behov.

Dataexport
1. Välj alla brunnar och avmarkera uteslutna brunnar genom ”Ctrl+klick” på var och en.

2. Välj Both i rullgardinsmenyn och klicka på Export CSV för att spara data i sammanslaget och 
enbrunnsformat på en .csv-fil.

Alla prover med fler än 1 godtagen brunn kommer att slås samman på en digital droppnivå. Alla prover med 
endast 1 godtagen brunn kommer att rapporteras på en enbrunnsnivå. Digital sammanslagning är den mest 
korrekta metoden för datainsamling och ger de känsligaste och signifikanta mätningarna.

Resultat

CSV-filen innehåller data i tabellformat. Varje rad är ett individuellt prov (sammanslaget eller osammanslaget). 
När sammanslagning har tillämpats, ändras brunnsbeteckningen till Mxx för att ange sammanslagna brunnar. 
När brunnarna inte har sammanslagits, sparas det ursprungliga namnet (dvs. AO1, AO2 osv). Kolumnen med 
rubriken ”Ratio”  innehåller kvoten för BCR-ABL/ABL-kopior. För att beräkna %IS-kvoten och MR-nivå, använder 
du dessa formler.

%IS = Ratio * 100 * CF

MR = log10(100%IS) – log10(%IS) = 2 – log10(%IS)

CF är den lot-specifika konverteringsfaktorn och finns på setets bipacksedel.

Om du har uteslutna brunnar kan vissa prover endast ha en brunnsrapport. Resultaten (BCR-ABL och ABL) från 
dessa enkelobjekt är i CSV-filen under resultaten från de sammanslagna brunnarna.

KVALITETSKONTROLL

Kontroller

Setchipen med tre kontroller. För att rapportera de okända proverna måste följande kriterier uppfyllas:

Kontrollnamn Funktion Förväntat resultat

Hi Pos Högpositiv kontroll MR0,3–MR1 (10 %-50 %IS)

Neg Negativ kontroll Neg. (mindre än MR5,3/0,0007 %IS)

Lo Pos Lågpositiv kontroll MR3–MR5 (0,001–0,1 %IS)
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Kalibratorkontroller

Två kalibratorkontroller krävs. De används för att säkerställa giltig kvantifieringskapacitet för setet. Värdena som 
erhålls för varje kalibratorkontroll används inte för att justera de okända provernas rapporterade värden . Se till 
att rapporterade %IS är som förväntats:

Kalibratorkontrollnamn Förväntat resultat

~0,1 %IS Mellan minsta och högsta värde som anges i bipacksedeln

~10 %IS Mellan minsta och högsta värde som anges i bipacksedeln

Okända prover

Testet medger att 2 eller fler brunnar per okänt prov används. Varje brunn ska rapportera minst 10 000 ABL-
kopior enligt Cross rekommendationer6. Du kan välja brunnar med färre än 10 000 ABL-kopior men detta kan 
leda till lägre känslighet för detta prov. Digital sammanslagning samlar in alla kopior från ABL- och BCR-ABL-
transkriptioner mellan alla brunnar som används för att få en total kvot för BCR-ABL/ABL-kopior, uttryckt som 
%IS- och MR-nivå. Ytterligare kontroller för överensstämmelse mellan brunnarna kan utföras vid behov. 

VARNING: Om endast en brunn per prov är giltig, kan antalet ABL-kopior vara otillräckligt för att poängsätta 
höga MR-nivåer. Kontrollera ABL-kopior per brunn i CSV-filen för att verifiera känslighet.

Tolkning av resultat

När alla kontroller och kalibratorkontrolltester godtagits, kan resultaten från okända prover rapporteras. 
Användning av fler brunnar per prov möjligör i allmänhet högre känslighet, se nedan. 

Aktuella ELN-rekommendationer (citat) sammanfattas nedan.

BCR-ABL (IS) 3 månader 6 månader 12 månader >12 månader

>10 %

1 %–10 %

0,1 % – <1 %

>0,1 %

Kod Kliniska överväganden

RÖD
Utvärdera patientefterlevnad och läkemedelsinteraktioner
Mutationsanalys

GUL
Utvärdera patientefterlevnad och läkemedelsinteraktioner 

Mutationsanalys

GRÖN Övervaka respons och biverkningar
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FELSÖKNING
ddPCR är en mycket känslig teknik som medger spårning och karakterisering av problem med provet, reaktion 
eller instrumentering på ett kraftigt och pålitligt sätt. Nedan beskrivs de vanligaste fellägena med sina fenotyper, 
beskrivningar och föreslagen lösning i listform.

Sönder – vissa droppar har gått sönder, ofta vid avläsningstidpunkten (se bild 10).

Lösning: Använd inte datan; uteslut brunnen. Om problemet kvarstår, kontrollera för partikelkontaminering på 
labbet.

Problem Normal

Bild 10: Sönder – problem kontra normal
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Dela kluster –  droppopulationer är inte tydligt separerade, vanligen på grund av problem med RT-reaktion (se 
bild 11).

Lösning:  Justera om möjligt tröskelvärden, ofta om antalet inte ändras betydligt. I annat fall, uteslut brunnen.

Problem Normal

Bilt 11: Dela kluster   problem kontra normal

Spegling – droppar med två distinkta storlekar (se bild 12).

Lösning: Uteslut brunnen från analys.

Problem Normal

Bilt 12: Spegling – problem kontra normal
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Termocyklerfel –  avvikelser i  temperaturprofil kan leda till dålig PCR (se bild 13).

Lösning: Uteslut brunnen från analys. Kontrollera termocyklerns prestanda.

Problem Normal

Bild 13: Termisk cykling – problem kontra normal

Plattförseglingsfel –  misslyckad plattförsegling, avdunstning har lett till varierade droppvolymer (se bild 14).

Lösning: Uteslut brunnen från analys. Kontrollera plattförseglarens prestanda.

Problem Normal

Bild 14:  Plattförseglingsfel – problem kontra normal
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KARAKTERISTIKA FÖR ANALYSRESULTAT

Tomgräns (LoB) är noll BCR-ABL-kopior i 2 brunnar

Denna studie följde CSLI EP17-A2, Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement 
Procedures (utvärdering av spårningskapacitet för kliniska procedurer för laboratoriemätningar). 36 prover 
från olika icke-leukemiska human-RNA-prover som antogs vara negativa för BCR-ABL användes. Varje 
negativt prov testades i två brunnset med ett instrument, en operatör, 2 lots och under 3 dagar för totalt 72 
oberoende mätningar. Alla resultat rangordnades med totalt spårade BCR-ABL-kopior. 95 % kvantil var mellan 
provrangordningarna 68 och 69, där båda hade 0 BCR-ABL-kopior. LoB vid 95 % är således 0 BCR-ABL-kopior.

Dessutom kördes 48 icke-mall-kontrollprover (NTC) i två brunnar av en operatör, ett instrument i 3 körningar och 
2 lots. Alla prover rangordnades med totalt BCR-ABL-kopior spårade, med 95 % kvantil mellan rangordningarna 
46 och 47. För båda loten var Lob 0 BCR-ABL-kopior.

Detektionsgräns

Denna studie följde CLSI EP17-A2, Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement 
Procedures (utvärdering av spårningskapacitet för kliniska procedurer för laboratoriemätningar). Tre positiva 
pooler med BCR-ABL RNA-patientprover bereddes för att uppnå cirka MR4,0-värden. Pool 1 använde en 
blandning av 15 patienter som var positiva för E13a2- och/eller E14a2-varianter. Pool 2 innehöll 5 patienter som 
var positiva för E13a2-varianten och pool 3 innehöll 5 patienter som var positiva för E14a2-varianten. En negativ 
BCR-ABL RNA-provpool bereddes och användes i de utspädda positiva patientprovpoolerna. Varje positiv pool 
späddes i serier med den negativa poolen. Resulterande MR-nivåer hade en spännvidd från MR4,0 till MR6,0. 
Spädningarna testades i 20 replikat av en operatör på ett system med 2 oberoende lots, i två brunnar per test. 
Analyserna med probitmetoderna gav en detektionsgräns på 95 % konfidensgräns vid MR4,7 (0,002 %IS).

Ett prov från College of American Pathologists (CAP) från deras prestandatestprogram på CAP-tilldelade MR4,7 
analyserades  dessutom i 60 enkelbrunnar (20 oberoende RT-reaktioner, var och en med 3 ddPCR-oberoende 
reaktioner, en operatör, en lot, ett instrument). In-silico-kombination av individuella brunnar i 2-brunnstester och 
4-brunnstester gav samma LoD vid tester på MR4,7 i två brunnar och LoD på MR5,0 i fyra brunnar.

Kvantifieringsgräns

Denna studie följde CLSI EP17-A2, Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement 
Procedures (utvärdering av spårningskapacitet för kliniska procedurer för laboratoriemätningar). Samma set 
med prover och experiment användes som i LoD-studien. Spädningarna hade en spännvidd från MR4,0 till 
MR6,0. De uppmätta %CV var lägre än 76 % ner till MR4,7-nivå (0,002 %IS). 

Precision

Denna studie följde CSLI EP5-A3, Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Procedures (utvärdering 
av precision för kvantitativa mätningsprocedurer). Studien kördes under 3 dagar med 2 instrument och 3 
reagenslots, av 2 operatörer och 3 replikatkörningar. Prover på 8 olika %IS-nivåer – MR0,7, MR1,4, MR2,4, 
MR2,8, MR 3,3, MR 3,6, MR 4,1 och MR 4,6 – testades. Tabell 7 nedan sammanfattar den uppmätta totala 
exaktheten i MR- och %IS-enheter.

MR %IS

Provnamn N Medel SD %CV N Medel SD %CV

Hi Pos 108 0,7 0,02 2,4 108 20,1 0,8 3,8

MR1 96 1,4 0,03 2,2 108 4,3 0,3 7,0

MR2 108 2,4 0,05 1,9 108 0,4 0,04 10,3

MR2,5 108 2,8 0,05 1,8 108 0,2 0,02 11,1
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MR %IS

MR3 108 3,3 0,08 2,5 108 0,05 0,01 17,9

MR3,5 108 3,6 0,1 2,9 108 0,03 0,006 22,3

MR4 108 4,1 0,17 4,0 108 0,008 0,003 37,0

Lo Pos 107 4,6 0,25 5,4 108 0,003 0,002 70,7

Tabell 7: Sammanfattning av precision

Linjäritet

Denna studie följde  CSLI EP6-A2, Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures 
(utvärdering av linjäriteten för kvantitativa mätningsprocedurer). 10 CML-positiva humanprover med de 
två transkriptionerna e13 och e14, 5 var, blandades i och späddes i ett CML-negativt humanblodprov. 
Spädningsnivåerna hade en spännvidd från MR0,3 (50 %IS) till MR4,7 (0,002 %IS). För e14-blandningen 
extraherade ytterligare RNA från en icke-reaktiv positiv 3t3 cellinje och tillsattes för att normalisera 100 ng/μl. 
Det negativa humanblodprovet ökades av en negativ HeLa-cellinje för att höja ABL-nivån. Testet utfördes med 
två termocykler och två avläsare under fyra dagar av en operatör. Både e13- och e14-blandningarna uppvisade 
linjäritet med R^2 av 0,996 för båda (se bild 15 och 16). Uppmätta lutningar var 1,03 respektive 1,04. Dessutom 
bedömdes 2:a- och 3:egradspolynomiala beredningar. Från 2:agradsberedningen var de absoluta avvikelserna 
från 1:agradslinjäritet ≤0,09 MR-enheter för alla nivåer.

Bild 15: e13a2-linjäritet
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Bild 16: e14a2-linjäritet

RAPPORTERBART INTERVALL
Det rapporterbara intervallet spänner från den övre linjäritetsgränsen på MR0,3 (50 %IS) till LoQ MR4,7 (0,002 
%IS). 

Spårbarhet

Spårbarheten till den första av WHO:s internationella genetiska referenspanel för kvantifiering av BCR-ABL-
förflyttning med RQ-PCR (NIBSC-kod: 09/138 uppvisades genom mätning av WHO:s referenspanel med tre lots 
av kalibratorkontroller och fem lots av oberoende reagenslots och jämförande av de uppmätta värdena med de 
publicerade värdena i referenspanelens bruksanvisning (NIBSC, 2012). Var och en av de fyra delarna i WHO:s 
referenspanel testades med 5 reagenslots i 4 replikat över 5 körningar (en körning per lot). 

De uppmätta MR-värdena för varje nivå i WHO:s primära panel justerades med en vanlig härledd 
korrigeringsfaktor CF=0,93. De uppmätta MR-värdena jämfördes med de publicerade MR-värdena genom en 
ytterligare regressionsanalys för att fastställa lutnings- och spärrvärden. Analysen visade utmärkt korrelation 
med R2-värden på 1,0. Lutningen på linjerna låg mellan värdena 0,98–1,04 och spärrarna beräknades mellan 
-0,06 till 0,07.

Analytisk specificitet

Två prover bereddes genom att blanda in-vitro-transkriberade p190 eller p230 med RNA som extraherats från 
normalt humanblod från 2 donatorer. 4 spädningar av varje prov bereddes genom att variera mängden negativt 
RNA som används för att uppnå nivåer mellan 0,005–30 %-kvoter. Alla prover testades på 1 instrument med 1 
lot, av 1 operatör på minst 4 replikat. Alla mätningar rapporterade 0,000 %IS för både e13a2 och e14a2. Setet 
är specifikt på minst MR5,0-nivå.

KARAKTERISTIKA FÖR KLINISKA RESULTAT
34 kliniska prover insamlades och bearbetades vid ett oberoende kliniskt laboratorium i Europa. 
Standardlabbrutiner följdes för provbearbetning och analys av labbet som utvecklade qPCR-testet, vilket 
kalibrerades till WHO:s IS-standard. QXDx BCR-ABL % IS-testet utfördes på 4 brunnar. Dataanalysen utfördes 
både i 4-brunns- och 6 2-brunnsparformat såsom visas i bild 17. Reproducerbarheten som bedömdes från de 
6 2-brunnsreplikaten var utmärkt med högst %CV på 46 % (%IS-intervall) för proverna nära MR4,0, som var 
jämförbart med värdena från studierna på analytisk reproducerbarhet.
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Överensstämmelse mellan det labbutvecklade kliniska qPCR-testet och QXDx BCR-ABL %IS-testet var också 
utmärkt, R^2=0,976 och lutning på 1,03. Överensstämmelse avseende MMR-status (MR3 eller 0,1 %IS) var 
utmärkt på 98 %. Ett enda avvikande prov var borttaget med 0,35 logaritm. 

Bild 17: Kliniska resultat

BEGRÄNSNINGAR
Testet är endast utformat för att spåra e13a2- och e14a2-fusionstranskriptioner och inte e1a2, e19a2 eller andra 
sällsynta transkriptioner till följd av t(9;22).



30                12006672SErevB

QXDx™ BCR-ABL %IS Kit  

REFERENSER 
1. Baccarani M, et al. European LeukemiaNet recommendations for the management of chronic myeloid 

leukemia: 2013. Blood 2013, 122:872-884 

2. Branford S, et al. Desirable performance characteristics for BCR-ABL measurement on an international 
reporting scale to allow consistent interpretation of individual patient response and comparison of response 
rates between clinical trials. Blood 2008, 112:3330-38. 

3. Brown JT, et al. Establishment of a standardized multiplex assay with the analytical performance required 
for quantitative measurement of BCR–ABL1 on the international reporting scale. Blood Cancer Journal 
2011, 1:e13. 

4. Hughes T, et al. Monitoring CML patients responding to treatment with tyrosine kinase inhibitors: review 
and recommendations for harmonizing current methodology for detecting BCR-ABL transcripts and kinase 
domain mutations and for expressing results. Blood 2006, 108:28-37. 

5. White HE et al. Establishment of the first World Health Organization International Genetic Reference Panel 
for quantitation of BCR-ABL mRNA. Blood 2010, 116: e111–e117

6. Cross NC et al. Laboratory recommendations for scoring deep molecular responses following treatment for 
chronic myeloid leukemia. Leukemia. 2015 May;29(5):999-1003. doi: 10.1038/leu.2015.29

7. National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Clinical Practice Guidelines in Oncology: Chronic 
Myelogenous Leukemia. v.1.2015. 

8. https://www.leukemia-net.org/content/leukemias/cml/recommendations/



 12006672SErevB               31

 QXDx™ BCR-ABL %IS Kit 

BILAGA A: TERMOCYKLER
Nödvändiga specifikationer: termocykler med prestanda enligt nedan:

• Noggrannhet: +/- 0.2°C

• Spridning: +/- 0.4°C mellan brunnar inom 10 sek efter att måltemperatur uppnåtts.

• Justerbar temperaturökning/sänkning med möjlighet fill följande hastighet: 2°C/sek.

• Temperturintervall: 0-100°C

PCR-intsrument: En studie genomfördes för att jämföra och bestämma olika PCR-instruments lämplighet för 
QXDx BCR-ABL %IS Kit. De fyra PCR-instrumenten som testades visas i tabellen nedan och samtliga uppfyller 
specifiationer enligt punkterna ovan.

Termocykler Katalognr. Instrumenttyp Hastighet
95% CI w/ ± 0.5 

log hos referens

Bio-Rad C1000 Touch™ Thermal Cycler 
with 96–Deep Well Reaction Module

185-1197 Referens 2°C/s

Bio-Rad C1000 Touch Thermal Cycler 
with 96-Well Fast Reaction Module

185-1196 Test 2°C/s OK

Life Technologies Veriti Dx 96-well 
Thermal Cycler, 0.2m

4452300 Test
2°C/s (93% 
Ramp Rate)

OK

Eppendorf Mastercycler® Pro, with 
Control Panel, 230 V/50 – 60 Hz

6321000515 Test
20% Ramp 

Rate
OK

För varje prov beräknades den godkända spridningen som medel-MR för referensen (Bio-Rad C1000 Touch 
Thermal Cycler with 96 Deep well reaction module) +/- 0,5 log . Samtliga prov som testades föll inom 95% 
konfidensintervall (CI).
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BILAGA B: NAMNBYTE
June 9, 2017

Ämne: Namnbyte för ddPCR-produkter ämnade för diagnostik

Bästa/Bäste Kund,

Sedan lanseringen av ddPCR har Bio-Rad använd namnet QX200™ Droplet Digital PCR för att beteckna den 
digitala PCR-plattformen. 

Som en del i att ta ddPCR-teknologin in i diagnostiken har Bio-Rad bestämt att ge den diagnostiska 
produktlinjen namnet QXDx™. Prefixet QX200™ kommer alltså att ersättas av QXDx. 

Namnändringen av redan existerande produkter påverkar inte dess form, funktion, prestanda eller anspråk.

Med början den 15:e juni 2017 kommer all kundrelaterad dokumentation uppdateras så att produkter ämnade 
för diagnostik skall bära namnet QXDx. 

Under en övergångsperiod kommer vissa produkter att ha två namn, ett registrerat namn och ett QXD namn. 
Efter hand som arbetet fortlöper kommer QXD-namnet också  bli  det registrerade namnet.

Tabellen nedan ger en översikt av vilket registrerat namn som motsvarar vilket QXD-namn.

Instrument:
Katalog # Registrerat namn QXD-namn

17002229 QX200 AutoDG™ Droplet Digital PCR Dx System QXDx AutoDG ddPCR™ System

12001045 QX200 Droplet Reader, IVD QXDx Droplet Reader

12001630 QX200 Automated Droplet Generator, IVD QXDx Automated Droplet Generator

17000034 QX200 Droplet Digital PCR Dx System QXDx ddPCR System

12001045 QX200 Droplet Reader, IVD QXDx Droplet Reader

12001049 QX200 Droplet Generator, IVD QXDx Droplet Generator

Reagens & Förbrukningsvaror:
Katalog # Registrerat namn ”Äganderätt-namn”

17001378 ddPCR Dx Universal Kit for AutoDG QXDx Universal Kit for AutoDG ddPCR System

12001922 ddPCR Dx AutoDG Consumable Pack QXDx AutoDG Consumable Pack

12003031 ddPCR Dx AutoDG Supermix Pack QXDx AutoDG Supermix Pack

12002526 ddPCR Dx Droplet Reader Oil Pack QXDx Droplet Reader Oil Pack

17001379 ddPCR Dx Universal Kit for QX200 ddPCR System QXDx Universal Kit for ddPCR System

12001921 ddPCR Dx Consumable Pack QXDx Consumable Pack

12002544 ddPCR Dx Supermix Pack QXDx Supermix Pack

12002526 ddPCR Dx Droplet Reader Oil Pack QXDx Droplet Reader Oil Pack

Bästa hälsningar,

Marketing Manager, 

Bio-Rad, Digital Biology Center
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