
™NextSeqגבוההבתפוקהמגיביםערכת 550Dx2.5גרסה
מחזורים)75(

ן ץ-לאבחו גופיחו

20028870מק"ט

יעודיהשימוש הי
NextSeqגבוההבתפוקההמגיביםערכת 550Dxמביתמחזורים)75(2.5גרסהIlluminaמתכליםוחומריםמגיביםשלערכההיא

צוףהמיועדים המכשירעםלשימושמיועדתהערכהמאומתים.תבחיניםעםבהםמשתמשיםכאשרדגימהספריותלרי
NextSeq 550Dxניתוח.תוכנתועם

ות ונ יךעקר ההל
NextSeqגבוההבתפוקההמגיביםערכת 550Dxהמיועדתמיוחדתמתכליםוחומריםמגיביםערכתהיאמחזורים)75(2.5גרסה

צוףפעמיחד-לשימוש NextSeqבמכשירלרי 550Dx.גבוההבתפוקההמגיביםערכתקלט,בתורNextSeq 550Dx2.5גרסה
צרותבספריותמשתמשתמחזורים)75( ןDNAמ-שנו ספריותיעדים.אלמתווספיםלכידותורצפידגימותשלאינדקסיםשבה

צוףועוברותזרימהבתאנלכדותהדגימה צוףבכימייתשימושידיעל-במכשיר,רי SBSכימיית).SBS(סינתזהבאמצעותרי
משתלביםהםכאשרפלואורסצנטיותבתוויותהמסומניםיחידיםנוקלאוטידיםבסיסילזהותכדיהפיךטרמינטור-בשיטתמשתמשת
הזרם.שבמעלההספריותהכנתשיטתתומכתשבובריבובתלויהדגימהספריותמספרשצומחים.DNAבגדילי

יךמגבלות ההל
ן1 בלבד.גופיחוץלאבחו
NextSeqגבוההבתפוקההמגיביםערכת2 550Dxלמכשיררקתואמתמחזורים)75(2.5גרסהNextSeq 550Dx.

NextSeqלמכשיריתואמתאינההמגיביםערכת 550.
NextSeqהמכשירעםבהמשתמשיםכאשר3 550Dx2שלהפעלהבתצורתx38בסיסיםצמדי)bp,(בתפוקההמגיביםערכת

NextSeqגבוהה 550Dxלספק:מסוגלתמחזורים)75(2.5גרסה
tבסיסיםג'יגה-22.5≥שלריצוףפלט)Gb(
t%80בסולם30≥שלאיכותציוניעםמהבסיסיםPhred

י יב יביםערכתרכ המג
NextSeqגבוההבתפוקההמגיביםבערכתרכיבכל 550Dxאתבהקדםאחסןנפרדת.באריזהמסופקמחזורים)75(2.5גרסה

צועיםלהבטיחכדישצוינהבטמפרטורההרכיבים ןהולמים.בי המגיבים.ערכתרכיבירשימתלהל

יב נפחכמותרכ
י ו ל ן*תיאורמי ו אחס

ית יביםמחסנ גבוההבתפוקהמג
NextSeq 550Dx2גרסה

ורים)75(  מחז

בכל1
יחידה

יביםמשתנה יצירתמג ותל ל ו יצוףאשכ -15°Cעד-25°Cור

ית NextSeqבופרמחסנ 550Dx
ורים)75(2גרסה  מחז

בכל1
יחידה

30°Cעד15°Cשטיפהותמיסתבופריםמשתנה

המגיביםערכתרכיבי1טבלה 
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יב נפחכמותרכ
י ו ל ן*תיאורמי ו אחס

ית בתפוקהזרימהתאמחסנ
NextSeqגבוהה 550Dx 2.5גרסה

ורים)75(  מחז

בכל1
יחידה

לא
ונטי ו רל

יתזרימהתא כ ו י,חד-לשימושמזכ יךקצהבעלפעמ 8°Cעד2°Cמשו

שלאביזריםקופסת
NextSeq 550Dx)75(ורים  מחז

מבחנה
אחת

ולבופרמ"ל12 ל י יהד י -15°Cעד-25°Cספר

NextSeqגבוההבתפוקההזרימהתאמחסנית* 550Dxהסביבה.בטמפרטורתנשלחתמחזורים)75(2.5גרסה

אצוותמספרי
מודפסהמגיביםבערכתקופסהכלעלהמגיבים.ערכתשלהאצווהמספרמכונהאשריחיד,אצווהמספרישהמגיביםלערכת
ספציפייםאצוותמספרימודפסיםהקופסאותבתוךשנמצאיםהמגיביםערכתרכיביעלהמגיבים.ערכתשלהאצווהמספר

ןהקישורעללשמורכדיהמגיבים.ערכתשלהאצווהממספרשוניםאשרלרכיבים, החומריםעלשמורוהערכות,האצוותבי
צוףהמתכלים המגיביםשלהחלקיםמספריעלפרטיםלקבלתלשימוש.מוכניםשיהיועדבאריזותיהםמאוחסניםהםכאשרלרי
ןהאצוות,ומספרי המגיבים.ערכתשלהניתוחבאישורעיי

ן ו וטיפולאחס
ןכטווחמוגדרתהחדרטמפרטורת1 .°30Cו-°15Cשבי
ןבטמפרטורותמאוחסניםהםכאשריציבותעלשומריםהמגיביםערכתרכיבי2 עלהמופיעהתפוגהתאריךעדשצוינו,האחסו

התווית.
NextSeqשלהאביזריםקופסת3 550DxשלהמגיביםומחסניתNextSeq 550Dxאחתהפשרהלמקסימוםיציבותעלשומרות

כאשרהיותרלכלשעות6למשךיציבותעלשומרתהמגיביםמחסניתהמפורט.התפוגהתאריךלפניהחדר,לטמפרטורת
ן,החדר.בטמפרטורתמיםבאמבטאותהמפשירים °8Cעד°2Cשלבטמפרטורותהמגיביםמחסניתאתלהפשירניתןלחלופי

השימוש.לפניהיותר,לכלימים5למשך
לאחרהפיזיבמראהשינוייםמופיעיםאםהחומרים.שלהידרדרותעללהעידעשוייםהמגיביםשלהפיזיבמראהשינויים4

ןמיקרוביאלי,לזיהוםהאופייניתעכירותאוהמגיב,בצבעניכריםשינוייםלמשלהערבוב, במגיבים.להשתמשאי

וד י בנפרדנמכריםדרושים,וחומריםצ
tמכשירNextSeq 550Dx,20005715מק"ט

זהירותואמצעיאזהרות
זהירות

ןבהוראתואולרופארקמותרתזהמכשירמכירתהפדרלי,החוקפיעל- ןמחזיקאשראחררפואהאישלכלוכ ברישיו
עובד.הואשבההמדינהלחוקבהתאםבוהשימושעללהורותאובמכשירלהשתמש

NextSeqגבוההבתפוקההמגיביםערכת1 550Dxמסוכנים.להיותשעלוליםכימייםחומריםמכילהמחזורים)75(2.5גרסה
ן,בציודהשתמשגופנית.לפגיעהלגרוםעלוליםהעינייםאוהעורעםומגעבליעה,שאיפה, ןהכוללמג כפפות,לעיניים,מג
ןבהתאםמעבדהוחלוק לחוקיםבהתאםאותםוהשלךכימיתבפסולתשמטפליםכפיהמשומשיםבמגיביםטפלהחשיפה.לסיכו

התקפים.והמקומייםהלאומייםהאזוריים,ולתקנים
ןובטיחותי,בריאותיסביבתי,מידעלקבלת2 ןעיי .support.illumina.com/sds.htmlשבכתובת)SDS(הבטיחותבגיליו
שבהןהחברותבמדינותהמתאימותולרשויותIlluminaלחברתמיידיתלדווחישזהלמוצרהקשורהחמורהתקריתכלעל3

והמטופל.המשתמשנמצאים
הדגימה.באיכותמשמעותיתלירידהאושגויותתוצאותלקבלתלהובילעלולההמפורטיםהנהליםעלהקפדהאי-4
ןבמעבדה.הנהוגיםהשגרתייםהזהירותבאמצעיהשתמש5 ןאי ןהפה.בעזרתפיפטותלמלא/לרוק לעשןאולשתותלאכול,אי

שטוףמעבדה.ובחלוקיפעמיותחד-בכפפותלהשתמשישהתבחיניםובמגיביבדגימותהטיפולבעתהמיועדים.העבודהבאזורי
התבחינים.ובמגיביבדגימותהטיפוללאחרהיטבהידייםאת

במעבדהנאותותעבודהשיטותעללהקפידישהגנומי,DNAה-ודגימותהמכשורהמגיבים,אתלזהםPCRה-מתוצרילמנועכדי6
אמינות.ולאמדויקותלאתוצאותלקבלתלהובילעלולPCRזיהוםנאותה.מעבדההיגיינתועל
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עודיציודשישודאזיהום,למנועכדי7 למשליי ולאחרההגברהשלפנילאזוריםוסרכזת)וורטקסמערבלפיפטות,קצותפיפטות,(
ההגברה.

שימושהוראות
ן NextSeqשלבמדריךעיי 550Dxהרלוונטיים.המשתמשובמסמכי)100000009513מס'(מסמך

י ינ י ועיםמאפ ביצ
NextSeqגבוההבתפוקההמגיביםערכת 550Dxמביתמחזורים)75(2.5גרסהIlluminaמתכליםוחומריםמגיביםשלערכההיא

צוףהמיועדים ןמאומתים.תבחיניםעםבהםמשתמשיםכאשרדגימהספריותלרי צועיםמאפייניאי צרהמשויכיםבי זה.למו
צועיםלקבלת ןספציפייםבי ןלתבחי הרלוונטית.הספרייהשלההכנהבמסמךעיי

קודמותגרסאות
יתיאורתאריךמסמך ו השינ
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2021

וספה וגעזהירותואמצעיאזהרותעלהצהרהנ וחבנ ו י ותעללד י חמורות.תקר
וספה ותנ ונ יךלעקר ינתהצהרהההל י עד.המשתמשאתהמצ ו המי
יחסותהוסרה יביםלערכתההתי ורים).300(2גרסהגבוההבתפוקההמג וספהמחז יחסותנ התי
יביםלערכת ורים).75(2.5גרסהגבוההבתפוקההמג מחז

וסט1000000077503v02מס'מסמך אוג
2021

וספה יגשלמעודכנתכתובתקודמות.מהדורותטבלתנ י.האיחודשלהמורשההנצ ופ האיר

יםפטנטים יםוסימנ י מסחר
ולתוזהמסמך ןהםותכ י י ,Illuminaשלקנ Inc.ן:אליההמסונפותוהחברות להל )"Illumina,("עדיםוהם ו לתנאיבהתאםהלקוח,שללשימושוורקאךמי
ןאחרת.מטרהלשוםולאבזאת,המתואריםבמוצריםהשימוששלבהקשרהחוזה, ולתוזהבמסמךלהשתמשאי ןותכ י ו/אואחרתמטרהלכללהפיצםוא
יקהאינהIlluminaזה,במסמך.Illuminaמאתובכתבמראשהסכמהללאאחרת,צורהבשוםלשכפלאולחשוףלשלוח, ןמענ ו ותיהבכפוףכלשהורישי י ו לזכ

יםפטנטים,על ים,סימנ י ותמסחר י ו וצריםזכ וי ותכלא ותושוםאחרת,חוקיתזכ ישילצדשישדומהזכ ו.של כלשה
יבותזהשבמסמךההוראותבזאת,המתואריםבמוצריםובטוחהולםשימושלהבטיחכדי ועובדיםידיעל-להתבצעחי ימלאומתאימההדרכהשעבר אתו

יתבצורהההוראות ןלקרואחובהומפורשת.קפדנ י וכלאתולהב כנ יזהמסמךשלתו אלה.במוצריםהשימושלפנ
י- עותההוראותקריאתא ואןבזאתהמופי י-במל יהןהקפדהוא ולותעל עהלמוצרים,לנזקלגרוםעל יתלפצי ופנ ישלג אנשיםאוהמשתמשיםלרבות-אדםבנ

ושונזקאחרים, יבטלואחר,לרכ ותכלו י המוצרים.עלהחלהאחר
ILLUMINAלרבותבזאתהמתואריםבמוצריםהולםבלתישימושמתוךהעולהחבותשוםעצמהעלמקבלתאינה התוכנה).אומהםחלקים(

© 2021 Illumina, Inc.ותכל י ו שמורות.הזכ
יםכל יםהסימנ י ,Illuminaשלרכושםהםהמסחר Inc.ו י,מסחריסימןעלמידעלקבלתהמתאימים.בעליהםשלא יפ בכתובתבקרספצ

www.illumina.com/company/legal.html.

י קשריצירתפרט

Illumina

5200 Illumina Way

San Diego, California 92122 U.S.A.

+1.800.809.ILMN (4566)

+1.858.202.4566הצפונית)לאמריקה(מחוץ
techsupport@illumina.com

www.illumina.comIllumina Netherlands B.V.

Steenoven 19

5626DK Eindhoven

The Netherlands

ן באוסטרליההחסותנות
Illumina Australia Pty Ltd

Nursing Association Building

Level 3, 535 Elizabeth Street

Melbourne, VIC 3000

Australia
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ות י ו המוצרתו
צראריזתעללהופיעשעשוייםלסמליםבנוגעמלאעזרחומרלקבלת ןוהתוויות,המו שלךהערכהשלהסמליםבמפתחעיי
.support.illumina.comבכתובת
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