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Katalógusszám: 

311-10-01 

 

 

Termékismertető 
Gyorsteszt Legionella spp kimutatására vízmintákban, kombinált  immun-mágneses és enzim 

immunoassay (CEIA) módszerrel. 
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I. BEVEZETÉS 

Legipid® Legionella Gyorsteszt (Kat. sz. 311-10): Egyszerű és gyors teszt a Legionella spp preszumptív kimu-

tatására csapvízben, természetes és ipari vizekben. A teszt mágneses immunkötést és enzim-kapcsolt immu-

noassayt kombinál (CEIA) enzimes kolorimetriás reakcióval 1 órás gyorstesztben a minta előzetes koncentrá-

lását követően. 

II. A LEGIPID® LEGIONELLA GYORSTESZT MÖGÖTT ÁLLÓ TECHNOLÓGIA 

Az eredeti vízmintát szűréssel vagy hasonló módszerrel előzetesen koncentráljuk, és az így előkészített min-

tát eluáljuk és töltjük küvettába a CEIA módszerrel történő elemzéshez. A mintához hozzáadunk egy mágne-

ses szuszpenziót, amelynek részecskéi kötődnek a Legionellához. Ha vannak jelen Legionella sejtek az előké-

szített mintában, ezek hozzákötődnek a mágneses szemcséken rögzített antitestekhez, ezzel baktéri-

um/szemcse komplexet hozva létre. Mivel ezek a komplexek mágnessel elválaszthatók, könnyen kimoshatók 

majd újra szuszpendálhatók.  A komplexeket enzimmel konjugált anti-Legionella antitestekkel inkubáljuk, ez-

zel címkézett komplexeket hozva létre. Mosást követően a Legionella/szemcse komplexek enzim szubsztrá-

tok hozzáadásával kolorimetriásan láthatóvá tehetők. A teszt a következő három lépcsőből áll: 

 

 

 

III. A KÉSZLET REAGENSEI ÉS KOMPONENSEI 

A 311-10-01 csomag (10 teszt) az alábbi táblázatban felsoroltakat tartalmazza: 

Reagens/komponens Azonosító Mennyiség 

Eluens L0 1 flakon (110 ml) 

Megfogó reagens (immunmágneses szemcsék) L1 10 egyes adag (10x1 ml) 

Mosó puffer  L2 1 flakon (200 ml) 

Enzim konjugált anti-Legionella antitest L3 10 egyes adag (10x1 ml) 

Enzimes ko-szubsztrátok L4 5 négyes adag (5x5 ml) 

Leállító reagens L5 1 flakon (2 ml) 

Küvetta CB 10 db 

Eldobható pipetta DP 15 db 

 

Az MP4-Hunter (311-MP4-SP) koncentrátor az alábbi táblázatban felsoroltakat tartalmazza: 

Komponens Azonosító Mennyiség 

4-es küvetta tartó 311-MP4-CH 1 

4-es küvetta tartó mágnesekkel 311-MP4-MH 1 

Összefogó tartó 311-MP4-BB 1 

 

A rendező alátét (311-MP4-TC) segít elkerülni, hogy a mágnesek túl közel kerüljenek egymáshoz. Ha ez nem 

áll rendelkezésre, akkor tartson legalább 12 cm távolságot a koncentrátorok között. 

 
         311-10 CB                                                                     311-MP4-SP 

  

A. ELŐ-KONCENTRÁLÁS 
C. ÉRTELMEZÉS ÉS 

VIZSGÁLATI JELENTÉS 

B. ELEMZÉS 

B1. MEGKÖTÉS B2. JELÖLÉS B3. KIMUTATÁS 
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A koncentrátor össze- ill. szétszerelése a következők szerint történik: 

AZ MP4 ÖSSZESZERELÉSE 

Tegye be a küvettákat a (CH) tartóba. Tegye a küvettatartót (CH) a mágneses tartóba (MH). Tegye be az 

egységet az összefogó tartóba (BB) (nyomja enyhén előre, majd nyomja lefelé). 

AZ MP4 SZÉTSZERELÉSE 

Vegye le a (BB) összefogó tartót. Válassza el a (CH) küvettatartót az (MH) mágneses tartótól. 

                                                   ÖSSZSZERELÉS                                                       SZÉTSZERELÉS 

 

A (CH) tartót a belehelyezett küvettákkal  rázhatjuk kézzel a rendező alátéten (311-MP4-TC), vagy körkörös 

rázó (311-MP4-AGT) alkalmazásával. 

                                                                   
                                             KÉZI KEVERÉS                                                 KÖRKÖRÖS RÁZÓ 
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IV. LEJÁRATI IDŐ, TÁROLÁS 

Megérkezése után a készletet  +2°C és +8°C között, optimálisan +4°C-on tároljuk. A megfelelően tárolt rea-

gensek lejárati ideje a gyártás időpontjától számított 5 hónap. Minden reagensnek külön sarzsszáma és táro-

lási feltételei vannak. Ezek a feltételek a csomagoláson is megtalálhatók. Ezenkívül a protokoll tartalmazza a 

kódot, sarzsszámot és lejárati dátumot is, biztosítva ezzel valamennyi reagens nyomonkövethetőségét. A 

gyártótól kérhető elemzési tanúsítvány. 

V. A VIZSGÁLATHOZ SZÜKSÉGES, DE A KÉSZLETBEN NEM SZEREPLŐ ANYAGOK 

• Csavaros tetejű beosztásos edény a szűrő eluálásához 

• 2,7 μm pórusátmérőjű üvegszálas szűrő előszűrőként alkalmazva* 

• 0,4 μm pórusátmérőjű polikarbonát membránszűrő 

• Edény az elfolyónak 

• Szűrőberendezés** a vízminta membránszűréssel történő előzetes koncentrálásához 

• Opció: Primelab (911-10-PL), S2B koloriméter (511-10-COL) és küvetták (511-10-04, 100-as csomag)  

spektrofotométerrel történő méréshez 

• Opció: vortex keverő vagy ultrahangos berendezés a szűrő eluálásához (az eluálás manuálisan is 

elvégezhető) 

* A 2,7 mikron pórusátmérőjű üvegszálas szűrő előszűrőként történő alkalmazása csak nagyon szennyezett minták 

előszűréséhez ajánlott. 

** Megjegyzés: A javasolt berendezéssel kapcsolatos részletes információért forduljon műszaki részlegünkhöz 

VI. ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS JAVASLATOK A LEGJOBB EREDMÉNYEK ÉRDEKÉBEN 

• A tesztet megfelelően kiképzett személynek kell végeznie 

• A teszt a következő közegekre alkalmazható: csapvíz, természetes- és ipari víz. 

• Normál használat mellett a termék biztonságos. Szembe jutása kerülendő. Ha fröccsenés veszélye áll 

fenn, viseljen védőszemüveget. 

• Kesztyű viselésével kerülje a bőrrel történő érintkezést (ld. a biztonsági adatlapot) 

• Figyelem: egyes izolátumok 106 CFU alatt nem detektálhatók. 

• A reagensek stabilak. Normál használat mellett veszélyes reakció valószínűtlen. 

• A terméket az érvényes előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Az üres edényeket szelektív vagy 

vegyes hulladékgyűjtőbe helyezzük. 

• A meghatározás megbízhatósága függ az alábbiak szigorú betartásától, különös tekintettel a protokoll 

helyes végrehajtására: 

o Ne használjon lejárt reagenst. 

o Negatív kontrollhoz ugyanazt az (L0) eluenst használja, mint a mintaelőkészítéshez (elúcióhoz). 

o Minden vizsgálatnál használjon negatív kontrollt (L0 reagens). 

o A vizsgálat előtt legalább 30 perccel vegye ki a hűtőből a reagenseket (18-26°C-ra). 

o Rázza fel az L1 reagenst a mágneses szemcsék homogén eloszlatására. 

o Gondosan hajtsa végre a mosási lépéseket (L2 reagens) 

o A küvetták egyszer használatosak. Ne használja őket újra.  

• A tervezett vizsgálatokhoz szükséges egyes és négyes adagokat hagyja legalább 30 percig felmelegedni. 

• Használja a rendező alátétet (311-MP4-TC). Ha nincs, tartson legalább 12 cm távolságot a 

koncentrátorok között. 

• A reagensek fölös mennyiségben kerülnek szállításra. Ne használjon fel maradék reagenst. Ne keverje 

a különböző gyártási számú reagenseket. 
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VII. PROTOKOLL 

Erősen ajánlott a jelen protokoll elolvasása a teszt megkezdése előtt. 

A. Mintaelőkészítés 

1. Vegye le a szűréssel koncentrálandó mintát. 

2. Adjon 10 ml eluenst egy edénybe. Eluensként az L0-t használja. 

3. Szűrje át az összegyűjtött mintamennyiséget 0,40 μm pórusátmérőjű 
polikarbonát szűrőn. Nagyon szennyezett minták esetében használ-
jon a polikarbonát szűrő tetejére helyezett 2,7 μm pórusátmérőjű ü-
vegszálas előszűrőt. 

 

4. Óvatosan válassza le a szűrőt a szűrőrendszerről és helyezze a 2. 
lépésben eluenssel előkészített edénybe. A szűrő ollóval darabokra 
vágható, ha szükséges. Ha előszűrőt is használt, távolítsa el és 
helyezze a hulladékgyűjtőbe. 

 

5. Eluálja a szűrőt rázással. Ez történhet: 
a. manuálisan (2 perc) 
b. vortexszel (2 perc) 
c. ultrahangos fürdőben (5 perc) 

 

 

 
 
 
Megjegyzés: 
Minden vizsgálathoz ellenpróba 
végzendő ugyanazzal az (L0) elu-
enssel 

A protokoll a Legionella vízben tör-
ténő kimutatására és megszámlálá-
sára vonatkozó ISO 11731 szabvány 
tartalmán alapul. 

 

 

 

 

 

Az eluált mintát nevezzük előkészített mintának. 

Az optimális kimutatás érdekében rázza össze ezt a mintát közvetlenül a küvettába töltés előtt. 
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B. Elemzés a Legipid® Legionella gyorsteszttel 

A teszt megkezdése előtt: 
o Csak a szükséges egyes és négyes adagokat készítse elő, és hagyja használat előtt legalább 30 percig 

szobahőmérsékleten. 
o Helyezzen annyi küvettát (CB) a küvettatartóba (CH), ahány tesztet kell végezni. 

B.1 MEGKÖTÉSI FÁZIS 

1. Óvatosan rázza össze az L1-et, a fiola ismételt felfordításával, amíg teljesen homogén szuszpenziót nem 
kap, majd töltse ki az egészet egy küvettába. Ezt ismételje meg mindegyik küvettánál. 

 
2. Adjon hozzá L0-t a kontroll (C) küvettához, a 3-as vonalig (9 ml) – vizsgálati soronként egy kontroll. Adja 

hozzá (az előzetesen szűrt és eluált) mintát a teszt (T) küvettába a 3-as vonalig (9 ml), ügyelve arra, hogy 
ne kerüljön bele szűrődarabka. 

 
3. TEGYE A TETŐKET a küvettákra. Himbálja a (CH) küvettatartót óvatos mozgatással az alátéten 3 

percenként 3-szor, 15 percen át úgy, hogy a küvetták vízszintesen fekszenek. 

 
4. VEGYE LE ÉS DOBJA KI A DUGÓKAT (küvetták függőleges helyzetben). Illessze össze a küvettatartót az 

MP4 többi részével (ld. 4. oldal) és tegye a helyére az alátéten (TC). Várjon 5 percig, hogy a mágneses 
részecskék kiváljanak. 

5. Öntse ki a felülúszó folyadékot úgy, hogy a mágnessel ellentétes oldalán üríti ki a 
küvettát, az egység megdöntésével.  

6. Szedje szét az MP4-et és helyezze a (CH) küvettatartót álló helyzetben az alátétre. 
Ezután töltsön L2 reagenst minden küvettába a 2-es vonalig (4,5 ml). 

7. Rázza DUGÓK NÉLKÜL az alátéten élénk körkörös mozgással 10 másodpercig a 
szemcsék újraszuszpendálásához. 

8. Rakja össze az MP4-et, tegye a helyére a (TC) alátéten és várjon 3 percet a mágneses részecskék 
összegyűjtésére. 

9. Öntse ki a felülúszó folyadékot úgy, hogy a mágnessel ellentétes oldalán üríti ki a küvettát, az egység 
megdöntésével. 
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B.2 JELÖLÉSI FÁZIS 

1. Szedje szét az MP4-et és tegye a (CH) küvettatartót a (TC) alátétre. Adjon egy adag 
L3 reagenst (1 ml) mindegyik küvettába.  

2. Rázza az alátéten élénk körkörös mozgással DUGÓK NÉLKÜL 10 másodpercig, majd 
10 percen át 2 percenként finoman himbálja meg pár másodpercig. 

3. Rakja össze az MP4-et. Tegye a helyére a (TC) alátéten, várjon 3 percet a mágneses 
részecskék kiválására. 

4. Öntse ki a felülúszó folyadékot úgy, hogy a mágnessel ellentétes oldalán üríti ki a 
küvettát, az egység megdöntésével. 

5. Szedje szét az MP4-et, és tegye a (CH) küvettartót a (TC) alátétre. Adjon hozzá L2 reagenst a 2-es vonalig 
(4,5 ml) mindegyik küvettába. 

6. Rázza 10 másodpercig FEDÉL NÉLKÜL élénk körkörös mozgással a (TC) alátéten a szemcsék 
újraszuszpendálásához. 

7. Rakja össze az MP4-et és tegye a helyre a (TC) alátéten, majd várjon 3 percet 
a mágneses részecskék kiválására.  

8. Ismételje meg a B.2 (jelölési fázis) 4., 5., 6. és 7. lépését még kétszer. 

B3) KIMUTATÁSI FÁZIS 

1. Öntse ki a felülúszó folyadékot úgy, hogy a mágnessel ellentétes oldalán üríti ki a küvettát, az egység 
megdöntésével. Szedje szét az MP4-et és tegye a (CH) küvettatartót a (TC) alátétre. 

2. Készítse elő az L4 reagenst (1 fiola 4 tesztküvettához); bontsa meg és vegye le a védőkupakot. Nyomja be  
az átszúrókupakot. Rázza a keveréket élénken 10 másodpercig. Az L4 reagenst az előkészítést követően 
azonnal fel kell használni.

 

3. Az L4 fiolát csak közvetlenül használat előtt bontsa fel. Vegye ki a benyomott átszúrókupakot, oldalról 
kissé megnyomva. 

4. Egyszer használatos pipettával (DP) azonnal adja hozzá az L4 reagenst az 
1-es vonalig (1 ml) minden küvettához. Finoman rázza a (TC) alátéten 2 
percig. A rázás első 10 másodperce legyen erősebb a szemcsék újraszusz-
pendálására. 
(Megjegyzés: az idő az L4 első hozzáadásától számolandó).  

5. Hagyja abba a rázást. Adjon 3 csepp L5 reagenst (100 μl) minden egyes 
küvettához, és finoman rázza a (TC) alátéten 5 másodpercig. 
(Megjegyzés: az L5 reagenst az L4-gyel azonos sorrendben adja hozzá). 

6. Rakja össze az MP4-et és tegye a helyére a (TC) aláté-
ten, és várjon 5 percet a mágneses szemcsék kiválásá-
hoz.  

 

                                                                                                                            Kontroll (C)                      Teszt (T) 
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C. Értékelés és vizsgálati jelentés 

C1. VIZUÁLIS ÉRTÉKELÉS 
A vizsgálati eredmények vizuális kiértékelését  a következő ábra foglalja össze: 

 
T: A TESZT SZÍNE  C: A KONTROLL SZÍNE 

A (T) teszt eredményét POZITÍVNAK tekintjük, ha a teszt (T) színesebb, mint a kontroll (C)  a kolorimetriás 
reakció megkezdésétől számított 2 perc elteltével. A Legionella spp szint a (T) teszt színének a színkártyával 
történő összehasonlításával becsülhető. 

Színkártya Helyezze a teszt küvettát (T) az alábbi színkártyára. 

 

A kártya első színénél halványabb: max. 2 nagyságrend (102 CFU/vizsgált térfogat) 
A kártya második színénél halványabb: max. 3 nagyságrend (103 CFU/vizsgált térfogat) 
A második kártya színénél sötétebb: 4 nagyságrend (104 CFU/vizsgált térfogat) vagy több 
 

A (T) teszt eredményét NEGATÍVnak tekintjük, ha a (T) teszt színe nem különbözik a (C) kontrollétól a 
kolorimetriás reakció megkezdésétől számított 2 perc elteltével. 

C2. MŰSZERES LEOLVASÁS 
1. Vigyen át 1-1 ml felülúszót a (C) kontrollból és a (T) tesztből a megfelelő küvetta leolvasóba.  

Fontos megjegyzés: Az 1 ml felülúszót a mágnessel ellentétes oldalról szívja fel, gondosan ügyelve, hogy ne szívjon 
be a mágnes által visszatartott szemcséket. 
(Ha Primelab készüléke van, kövesse a használati útmutatót. Más koloriméter használata esetén kövesse az 
alábbi lépéseket) 

2. Mérjen abszorbanciát 429 nm-es desztillált vízzel töltött küvettában. Állítsa az abszorbanciát nullára. 
3. Mérje meg 429 nm-en a (C) kontroll felülúszó abszorbanciáját referenciaként. Állítsa ismét nullára az 

abszorbanciát. 
4. Mérje meg az egyes (T) tesztek abszorbanciáját. Azonnal végezze el a leolvasást: mindig a kolorimetriás 

reakció végétől számított 10 percen belül. 
Megjegyzés: Ha a küvetta fényútja nem 1 cm, akkor  megfelelő korrekció szükséges. Kövesse a koloriméter haszná-
lati útmutatójában foglaltakat. 
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Negatív eredmények – a minta tesztek, ahol a kapott relatív abszorbancia a megszólalási érték (Ar = 
0,04 egység) alatt van, negatívnak minősülnek, és „Nem kimutatható” besorolást kapnak. 

Pozitív eredmények – a minta tesztek, ahol a kapott relatív abszorbancia a megszólalási érték (Ar = 
0,04 egység) felett van, pozitívnak minősülnek, és „Kimutatható” besorolást kapnak. 

5. Pozitív eredmény esetén vegye a relatív abszorbancia 10-es alapú logaritmusát. 
6. A vizsgált térfogatban a Legionella spp koncentráció becsléséhez írja be a relatív abszorbancia (Ar) 10-es 

alapú logaritmusát a következő képletbe: 

y = 2,3061x + 4,9815, ahol x = log10(Ar) és y = log10(CFU / vizsgált térfogat) 

7. Az eredményt a logaritmus inverz transzformációja adja: 

Szennyezettség (CFU / vizsgált térfogat) = 10y 

Megjegyzés: kérésre küldünk egy Excel táblázatot a koncentráció automatikus számítására programozva. 

A vizsgálat végén ürítse és dobja ki a használt küvettákat. Ne használja fel a reagens maradékot. 

VIII. A POZITÍV EREDMÉNYEK MEGERŐSÍTÉSE 
Az AOAC-RI tanúsításban a Legipid® Legionella Gyorsteszt pozitív eredménye feltételezettnek minősül, és 
magában foglalja  0,1-0,5 ml előkészített minta szabványos (pl. ISO 11731:1198) kitenyésztését az eredmény 
megerősítése céljából. Ha a Legipid® Legionella Gyorsteszt és a megerősítő módszer eredménye nincs össz-
hangban, lépéseket kell tenni az eredmények érvényességének biztosítására. Pozitív eltérés származhat ab-
ból, hogy a táptalaj gyengén nyeri ki a célszervezeteket (élő, de nem tenyészthető – VNBC – sejtek, Legionel-
la növekedését gátló mikrobák stb.), vagy a protokollnak nem megfelelően végrehajtott mosási lépésekből a 
jelölési fázisban. 

IX. A TESZT JELLEMZŐI ÉS VALIDÁLÁSA 
A Legipid® Legionella Gyorsteszt kit gyors és egyszerű vizsgálat Legionella spp kimutatására vízmintákból. A 
relatív kimutatási határ 93 CFU / vizsgált térfogat (LOD50). Műszeres leolvasással a kimutatási határ 40 CFU / 
vizsgált térfogat, a mennyiségi meghatározás határa 60 CFU / vizsgált térfogat. 

 

A Legipid® Legionella Gyorstesztet az AOAC Research Institute validálta ivó-
vizekre, természetes és ipari vizekre az Ellenőrzött Teljesítményű Módsze-
rek Programban (Performance Tested Method Program). 
Tanúsítvány száma: 111101 

X. IRODALOM 

 
Figyelmeztetés: A termék csak környezeti elemzésre alkalmazható 

Gyártási szám: 

Lejárat a gyártási dátumtól számítva: 

 

Műszaki támogatás: 

Vízkezelés és Laborpartner Kft. 
1145 Budapest, Jávor u. 5/B. 

Tel: 30 351 6493 
Email: info@vlpkft.hu 
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ml egység

1

1

1000

10

ultrahang, 5 perc

9

Küvetta Reagens Vonal KEZELÉS

C, T L1 1 1-1 teljes adag L1

C L0 3

T KM 3

15 perc lassan

Küvetta Reagens Vonal KEZELÉS

C, T L2 2 10 mp élénken

Küvetta Reagens Vonal KEZELÉS

C, T L3 1 10 mp élénken 1-1 teljes adag L3

C, T 10 perc lassan

Küvetta Reagens Vonal KEZELÉS

C, T L2 2 10 mp élénken

Küvetta Reagens Vonal KEZELÉS

L4-et összerázni

C, T L4 1 (EP) 10 mp élénken

C, T 2 perc lassan

felülúszó

C, T L5 3 csepp 10 mp lassan semi-micro küvettába

(kvantitatív)

vagy

színkártya

(kvalitatív)

MP4, alátéten

fedő nélkülfedő nélkül

5 perc

4. fázis: Mosás II  –  HÁROMSZOR  –  L2 hozzáadása a mágneses részecskékhez

RÁZÁS MÁGNES

3 perc

KIÖNTÉSCH állva, MP4, alátéten

fedő nélkül fedő nélkül

5. fázis: Kimutatás  EP = Egyszerhasználatos Pipetta

RÁZÁS MÁGNES

SZUSZPENZIÓBAN

SZUSZPENZIÓBAN

3. fázis: Jelölés  –  L3 hozzáadása a mágneses részecskékhez

CH állva,

fedő nélkül

3 perc

MP4, alátéten

fedő nélkül

KIÖNTÉS

RÁZÁS MÁGNES

RÁZÁS MÁGNES

3 perc

KIÖNTÉSCH állva, MP4, alátéten

fedő nélkül fedő nélkül

5 perc

fedő rápattintva

MP4, alátéten

fedő nélkül

KIÖNTÉS

MÁGNES

kézi, 2 perc vortex, 2 perc

MS

ES

EM

L0

üvegszál, 2,7 µm (nagyon szennyezett minta): MS-re helyezni

Komponens

Reagens
Tulajdonságok és kezelés

LEGIPID® LEGIONELLA GYORSTESZT 10-ES CSOMAG GYORSREFERENCIA

CH állva,

polikarbonát, 0,40 µm: vákuumszűrőbe helyezni

vákuumszűrést elindítani, átszűrt térfogatot feljegyezni

MS-t eluálni (ES-t eldobni), rázatás:

SZUSZPENZIÓBAN

CH FEKVE,

2. fázis: Mosás I  –  L2 hozzáadása a mágneses részecskékhez

KM mielőbb elemezni (vagy tárolni: max. 24 órán át, 2-8°C-on)

Szűrés               MS = MembránSzűrő  ES = ElőSzűrő  EM = Eredeti Minta  KM = előKészített Minta

Elemzés           C = kontroll  T = Teszt  CH = küvetta tartó  KM = előKészített minta (eluátum)

1. fázis: Megkötés  –  helyezze a küvettákat a tartóba (CH)

RÁZÁS



 

 

 


