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Розчин для дезактивації ДНК та РНК 
 

 

 200 Розчин для дезактивації ДНК та РНК, 250 мл [ml] 

 201 Розчин для дезактивації ДНК та РНК, 1 л [l] 

 202 Розчин для дезактивації ДНК та РНК, 5 л [l] 

 

 

Виробник: 

ТОВ «ДІАГЕН» 

вул. Київська, буд. 34-A, оф. 317, Київська обл., Києво-Святошинський 

район, с. Софіївська Борщагівка, 08131, Україна 

тел. +38 044 364 60 67; електронна адреса: info@diagen.com.ua 

 

Символи маркування: 

Символ Тлумачення Символ Тлумачення 

 

Виробник 
 

Дата виготовлення 

 
Каталожний номер 

 
Номер партії 

 

Термін використання 
 

Ознайомитися із 

інструкцією із 

застосування 

 

Медичний виріб для 

діагностики in vitro  

Зберігати за температури 

від 15 ºС до 25 ºС 

 

Знак відповідності технічним регламентам 

 

Маркування пакування та інструкція містять позначення одиниць SI, відповідно до вимог 

Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.08.2015 № 914 в 

українській редакції та міжнародній редакції. Остання зазначається в квадратних дужках – 

[ ], поряд з українською редакцією: 

Назва Позначення Назва Позначення 

літр л [l] доба д [d] 

мілілітр мл [ml] хвилина хв [min] 

 



Загальна інформація 

Контамінація – це проблема, яка зачіпає всі лабораторії, що працюють з ПЛР. 

Контамінація відбувається за рахунок забруднення робочих зон, обладнання 

та одягу співробітників різними типами ДНК і РНК і призводить до 

хибнопозитивних результатів ПЛР. Це серйозна проблема для лабораторій 

будь-якого профілю і критична – для клінічних та криміналістичних 

організацій.  

 

Опис виробу 

Розчин для дезактивації ДНК та РНК, готовий до використання (у флаконі із 

розпилювачем об’ємом 250 мл [ml], у пляшці об’ємом 1 л [l] або 5 л [l]). 

 

Склад виробу 

вода очищена,  < 2 % фосфорна кислота; < 0,2 % етоксилований спирт; 

 

Призначення 

Розчин для дезактивації ДНК та РНК - це готовий до застосування розчин для 

видалення нуклеїнових кислот з більшості поверхонь робочих станцій ПЛР, 

лабораторних приладів та обладнання. Засіб нетоксичний і не залишає решток, 

що заважають подальшому застосуванню, тому придатний для використання 

на будь-якій поверхні та ефективний проти ампліконів, плазмід та геномної 

ДНК. 

 

Особливості застосування 

Розчин для дезактивації ДНК та РНК можна наносити на скло, кераміку, 

пластмасу, гуму, сталь і цінні метали.  

Розчин для дезактивації ДНК та РНК можна використовувати для очищення 

легких або кольорових металів. 

 

Заходи безпеки 

Уникати потрапляння розчину на слизові оболонки та чутливі ділянки шкіри.  

Під час роботи із розчином надягати захисні окуляри і одноразові рукавички.  

Негайно зняти брудний, просочений розчином одяг.  

Мити руки у перервах та після роботи з розчином. 

У разі потрапляння розчину в очі, негайно промити великою кількістю 

проточної води із піднятими повіками.  

У разі потрапляння на шкіру, негайно промити уражену ділянку проточною 

водою.  

У випадку проковтування, негайно прополоскати ротову порожнину, випити 

велику кількість води і звернутися до лікаря або у токсикологічний центр і 

надати упаковку або етикетку від розчину.  

У разі виникнення подразнення і опіків, слід негайно звернутися до лікаря. 

 



 

Спосіб застосування 

 

Обробка лабораторних поверхонь: розпилити розчин на поверхні, інкубувати 

протягом 1–2 хв [min], видалити залишки сухим паперовим рушником. 

Протерти поверхні водою очищеною, висушити паперовим рушником. 

Обробка обладнання: рясно нанести засіб на паперовий рушник і ретельно 

протерти усі відкриті поверхні приладу. Висушити чистим паперовим 

рушником. Щоб очистити дрібні деталі, ненадовго занурити їх у розчин і 

просушити. 

Обробка пластикових і скляних посудин: додати достатню кількість розчину,  

щоб покрити усю поверхню посудини інтенсивним перемішуванням або 

струшуванням. Злити розчин, ретельно промити посуд дистильованою водою 

і просушити. 

Обробка дозаторів: слід дотримуватись інструкцій виробника; зняти вал з 

піпетки, зняти ущільнення і прокладки з валу. Занурити вал на 1 хв [min] у 

розчин, ретельно промити вал водою, дати висохнути і знову зібрати. 
 

Перед застосуванням на чутливих поверхнях слід провести попередній тест на 

невеликій ділянці поверхні. 

 

Для деконтамінації гладких, непористих поверхонь розчин слід наносити 

безпосередньо на поверхню, зачекати 1 хв [min] і висушити, протерши 

паперовим рушником. Потім слід ретельно промити поверхню чистою водою 

і протерти паперовим рушником.  

 

Умови зберігання та строк придатності 

Розчин є стабільний і температуростійкий протягом 3 років.  

Розчин для дезактивації ДНК та РНК готовий до застосування, може 

зберігатися за кімнатної температури (від 15 ºС до 25 ºС), витримує нагрівання 

до 37 ºС та охолодження до 2 ºС - 8 ºС.  При заморожуванні може утворюватися 

осад. Це не впливає на якість продукту; осад розчинюється при нагріванні 

розчину до 37 ºС. 

 


