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MutaCLEAN® Complete Mag RNA/DNA

PL

1. Przeznaczenie

Zestaw MutaCLEAN® Complete Mag RNA/DNA jest przeznaczony do szybkiej manualnej i automatycznej

ekstrakcji kwasów nukleinowych z szerokiej gamy próbek biologicznych (np. próbek ludzkich, próbek

weterynaryjnych, owadów, próbek żywności itp.). Zestaw jest przeznaczony do użytku z automatycznymi

procesorami magnetycznymi (np. KingFisher ™ Flex lub Duo Prime, Microlab STAR, Freedom EVO). Każde

zastosowanie procedury przygotowania próbki, w połączeniu z diagnostycznym testem in vitro do

badania kwasu nukleinowego, musi zostać ocenione dla odpowiedniego parametru IVD.

2. Sposób działania

Kwasy nukleinowe są związane z kulkami magnetycznymi MutaCLEAN®.

Mag, w celu usunięcia inhibitorów PCR z próbki.

w celu oczyszczenia ich z soli, białek oraz innych zanieczyszczeń komórkowych.

a)  Próbki poddaje się lizie, przez inkubację w buforze wiążącym MutaCLEAN® Complete Mag. 

b)  Związane kwasy nukleinowe płucze się buforem do usuwania inhibitorów MutaCLEAN® Complete 

c)  Związane kwasy nukleinowe płucze się buforem do płukania MutaCLEAN® Complete Mag, 

d) Oczyszczone kwasy nukleinowe są eluowane z kulek magnetycznych MutaCLEAN® buforem do elucji    

     MutaCLEAN® Complete Mag.

Oczyszczone kwasy nukleinowe, można wykorzystać bezpośrednio, do dalszych zastosowań.

3. Składniki

MutaCLEAN® Complete Mag RNA/DNA KG1020 jest przeznaczony do 200 izolacji

Tabela 1: Składniki zestawu do ekstrakcji MutaCLEAN® Complete Mag RNA/DNA

Bufor wiążący

Zawartość

KG1020
Oznaczenie

Poly A/nośnik RNA

Bufor do usuwania inhibitora

Bufor do płukania

Bufor do elucji

PV1

1 x 4 mg

2 x 33 ml, dodać po 20 ml etanolu absolutnego

2 x 20 ml, dodać po 80 ml etanolu absolutnego

1 x 21 ml

2 x 30 ml, dodać po 26 ml 2-propanolu

PA

P2

P3

P4

MB Kulki magnetyczne MutaCLEAN® 4 x 1,0 ml

Wszystkie roztwory są klarowne i nie należy ich stosować po utworzeniu się osadów. Podgrzej roztwory

w temperaturze 18–25°C lub w kąpieli wodnej o temperaturze 37°C, aż osady się rozpuszczą.
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4. Sprzęt i odczynniki wymagane, a nie dostarczone z zestawem

Zestawy MutaCLEAN® Complete Mag RNA/DNA są wysyłane w temperaturze otoczenia.

Zestawy należy przechowywać w temperaturze od +18 do +25°C. Przy prawidłowym przechowywaniu,

wszystkie składniki zestawu, są stabilne do daty ważności, zamieszczonej na etykiecie.

Należy pamiętać, że niewłaściwe przechowywanie w temperaturze od +2 do + 8°C (lodówka) lub ≤ -20°C

(zamrażarka), wpłynie negatywnie na oczyszczanie kwasu nukleinowego, gdy w roztworach powstanie

osad. Przygotowany nośnik RNA/Poly A, należy rozporcjować. Porcje przechowywane w temperaturze

≤-20°C, będą stabilne do daty ważności wydrukowanej na etykiecie zestawu.

5. Transport, przechowywanie i stabilność

6. Informacje ogólne

Zestaw MutaCLEAN® Complete Mag RNA/DNA, może być używany wyłącznie przez wykwalifikowany

personel.

Należy stosować dobrą praktykę laboratoryjną (GLP).

Próbki kliniczne należy zawsze traktować jako materiał potencjalnie zakaźny, a cały używany sprzęt

należy traktować jako potencjalnie zanieczyszczony.

Bufor wiążący MutaCLEAN® Complete Mag i bufor do usuwania inhibitorów, zawierają chlorowodorek

guanidyny, który jest drażniący. Zawsze noś rękawiczki i przestrzegaj standardowych środków

bezpieczeństwa, aby zminimalizować kontakt podczas obchodzenia się z nimi.

Unikaj kontaktu buforów ze skórą, oczami lub błonami śluzowymi. Jeśli dojdzie do kontaktu,

natychmiast przemyj dotknięty obszar dużą ilością wody, w przeciwnym razie odczynnik może

spowodować poparzenia. W przypadku rozlania odczynnika, rozcieńcz wyciek wodą przed wytarciem.

Zawsze noś rękawice i postępuj zgodnie ze standardowymi środkami bezpieczeństwa podczas

obchodzenia się z buforami.

Nie należy łączyć odczynników z różnych partii lub z różnych butelek z tej samej serii. Natychmiast po

użyciu, zamknij wszystkie butelki, aby uniknąć wycieku, mogącego zmienić stężenie lub stan buforu.

Po pierwszym otwarciu, wszystkie butelki należy przechowywać w pozycji pionowej.

Nie należy używać zestawu po upływie daty ważności.

Nie należy używać modyfikowanego etanolu.

Uwaga: materiały eksploatacyjne nie zawarte w zestawie, zależą od sposobu przygotowania próbki, 

np. ekstrakcja manualna lub ekstrakcja za pomocą automatycznych procesorów magnetycznych.

Dlatego klient musi zdecydować, które materiały eksploatacyjne są niezbędne do procesu ekstrakcji.

Sprzęt laboratoryjny, zgodnie z krajowymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Probówka 1,5 lub 2,0 ml wolna od nukleaz.

Płytka separacyjna do rozdzielania kulek magnetycznych, np. płytki z kwadratowymi dołkami 

(płytka 96-dołkowa o kwadratowych dołkach, o pojemności 2,1 ml na dołek).

Płytka elucyjna, do zbierania oczyszczonych kwasów nukleinowych, np. płytka elucyjna V-bottom 

(96-dołkowa płytka mikrotitracyjna z dołkami w kształcie V, o pojemności 0,3 ml).

Pipety z jałowymi końcówkami filtrowymi do pipet lub Tip Comb (np. KingFisher 96-tip comb do

magnesów DW).

Mikrowirówka stołowa o sile odśrodkowej 13 000 g.

Etanol absolutny.

2-propanol.

Moduł do przygotowywania próbek mleka.

Termoblok lub piec laboratoryjny.

Wytrząsarka typu Vortex lub odpowiednik, albo wytrząsarka do mikropłytek.

Adapter Vortex do probówek 24 x 1,5–2 ml lub odpowiednik.

Automatyczny separator magnetyczny.
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8. Materiał do badania

Oczyszczanie kwasów nukleinowych z szerokiego zakresu materiału do pobrania, takiego jak:

• Próbki ludzkie (tkanka, kał, mocz itp.)

• Próbki weterynaryjne (tkanki, surowe mleko itp.)

• Owady i kleszcze

• Próbki żywności (mleko, woda pitna)

• Próbki środowiskowe

• Materiał roślinny

6.1 Zarządzanie odpadami

Niewykorzystane odczynniki i odpady należy usunąć zgodnie z przepisami krajowymi, federalnymi 

i lokalnymi.

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) są dostępne na żądanie.

Tabela 2: Przygotowywanie roztworów MutaCLEAN® Complete Mag RNA/DNA

Bufor wiążący

(PV1)

Przygotowanie

KG1020
Oznaczenie

Poly A/

nośnik RNA (PA)

Bufor do 

usuwania inhibitora

(P2)

Bufor do płukania

(P3)

Rozpuść w 1,0 ml buforu do elucji i przygotuj

porcje po 50 μl 

Przechowywanie
i stabilność

Dodaj 26 ml 2-propanolu do każdej fiolki, dobrze

wymieszaj. Odpowiednio oznacz butelkę i dodaj datę.

Dodaj 20 ml etanolu absolutnego do każdej fiolki,

dobrze wymieszaj. Odpowiednio oznacz butelkę 

i  dodaj datę.

Dodaj 80 ml etanolu absolutnego do każdej fiolki,

dobrze wymieszaj. Odpowiednio oznacz butelkę 

i dodaj datę.

Przechowuj porcje w temperaturze 

≤ -20°C, będą stabilne do daty ważności

wydrukowanej na etykiecie zestawu 

Przechowuj w temperaturze 18–25°C.

Stabilne do daty ważności umieszczonej 

na etykiecie zestawu.

Tabela 3: Objętości buforu wiążącego (PV1) i obróbka wstępna dla różnych rodzajów próbek.

Wymazy

Objętość 
/Ilość

Objętość buforu
wiążącego

Rodzaj próbki

Kał

Próbki płynne

Tkanki

wielkość 

ziarnka grochu

Obróbka wstępna próbki

Przygotuj zawiesinę w 1,5 ml wody klasy PCR. Użyj miksera

laboratoryjnego i krótko odwiruj osady. Użyj 200 μl
supernatantu.

Próbki mleka i mleka z zapalonego gruczołu mlekowego,

patrz nr kat. KG07016 Przygotowanie Próbki Moduł Mleka

500 μl

500 μl Dodaj 500 μl wody klasy PCR do suchego wymazu,

energicznie zamieszaj i użyj 200 μl zawiesiny.

500 μl200 μl

500 μl≤ 30 mg Homogenizacja tkanki w wodzie klasy PCR, wirowanie

przez 5 minut przy 8000 g, użyj 200 μl supernatantu.

Ważna uwaga: MutaCLEAN® Complete Mag RNA/DNA, nie może być stosowany do próbek krwi oraz

próbek surowicy lub osocza.
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10. Ekstrakcja kwasów nukleinowych

Przed rozpoczęciem przygotuj roztwór roboczy buforu wiążącego (PV1) uzupełniony Poly A/nośnikiem

RNA (PA), dla co najmniej jednej próbki (N) więcej niż to konieczne, aby zrekompensować

niedokładności pipetowania.

9. Obsługa kulek magnetycznych

Jednolite rozmieszczenie kulek magnetycznych w poszczególnych dołkach płytki rozdzielającej, jest

niezbędne do zapewnienia wysokiej spójności między dołkami. Dlatego przed rozprowadzeniem kulek

upewnij się, że kulki są całkowicie wymieszane. Dobrze wstrząśnij fiolką lub krótko odwiruj. Wstępne

mieszanie kulek magnetycznych z buforem wiążącym, ułatwia równomierne rozmieszczenie kulek w

poszczególnych dołkach płytki separacyjnej. Podczas automatyzacji, zaleca się etap wstępnego

mieszania przed odciągnięciem kulek/mieszaniny buforu wiążącego ze zbiornika.

Tabela 4: Przygotowanie roztworu roboczego do izolacji DNA i RNA.

Objętość potrzebna na próbkę

500 μl buforu wiążącego (PV1)

Roztwór roboczy Mastermix

4 μl Poly A/nośnik RNA (PA)

500 μl x (N+1)

4 μl x (N+1)

10.1 Protokół użycia manualnego

Krok 1

Dodaj 20 μl kulek magnetycznych MutaCLEAN® (MB) do probówki mikrowirówkowej wolnej od

nukleaz o obj. 2,0 ml. Przed pipetowaniem wymieszaj dobrze kulki magnetyczne MutaCLEAN® na

worteksie.

Dodaj 500 μl świeżo przygotowanego roztworu roboczego do każdej probówki.

Dodaj 200 μl próbki do każdej probówki.

Natychmiast wymieszaj.

Inkubuj przez 60 min. w temperaturze 60°C (dla próbek mleka 30 min. w  temperaturze 60°C).

Po inkubacji z lizą, wirować przez 5 sekund przy maksymalnej prędkości, by zebrać próbkę z wieczka

probówki do lizy.

Krok 2

Oddziel kulki magnetyczne na bok probówki, umieszczając je na separatorze magnetycznym.

Poczekaj co najmniej 30 sekund, aż wszystkie kulki zostaną przyciągnięte do magnesów. 

Usuń i wyrzuć supernatant przez pipetowanie. Uważaj by nie naruszyć przyciągniętych przez magnes

kulek, podczas odciągania supernatantu.

Krok 3

Wyjmij probówki z separatora magnetycznego.

Dodaj 500 μl buforu do usuwania inhibitorów (P2) i ponownie przygotuj zawiesinę kulek poprzez

wstrząsanie (opcjonalnie poprzez pipetowanie w górę i w dół), aż kulki zostaną całkowicie pokryte

zawiesiną.

Oddziel kulki magnetyczne na bok probówki, umieszczając je na separatorze magnetycznym.

Poczekaj co najmniej 30 sekund, aż wszystkie kulki zostaną przyciągnięte do magnesów.

Usuń i wyrzuć supernatant przez pipetowanie. Uważaj by nie naruszyć przyciągniętych przez magnes

kulek, podczas odciągania supernatantu.

Protokół ten, jest przeznaczony do użytku manualnego i służy jako wskazówka do dostosowania zestawu

do automatycznych procesorów magnetycznych. 
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Krok 4

Wyjmij kulki z separatora magnetycznego.

Dodaj 450 μl buforu do płukania (P3) i ponownie przygotuj zawiesinę kulek poprzez wstrząsanie

(opcjonalnie poprzez pipetowanie w górę i w dół), aż kulki zostaną całkowicie pokryte zawiesiną.

Oddziel kulki magnetyczne na bok probówki, umieszczając je na separatorze magnetycznym.

Poczekaj co najmniej 30 sekund, aż wszystkie kulki zostaną przyciągnięte do magnesów.

Usuń i wyrzuć supernatant przez pipetowanie. Uważaj by nie naruszyć przyciągniętych przez magnes

kulek, podczas odciągania supernatantu.

Krok 5

Powtórz krok 4.

Krok 6

Osusz kulki magnetyczne na powietrzu, przez 5–10 minut, w temperaturze pokojowej.

Krok 7

Wyjmij probówki z separatora magnetycznego.

Dodaj 100 μl buforu do elucji (P4) i ponownie przygotuj zawiesinę kulek poprzez wstrząsanie

(opcjonalnie poprzez pipetowanie w górę i w dół), aż kulki zostaną całkowicie pokryte zawiesiną.

Inkubuj przez 10 minut, w temperaturze pokojowej.

Oddziel kulki magnetyczne na bok probówki, umieszczając je na separatorze magnetycznym.

Poczekaj co najmniej 30 sekund, aż wszystkie kulki zostaną przyciągnięte do magnesów.

Supernatant zawiera oczyszczony kwas nukleinowy.

Przenieść supernatant do nowych probówek wolnych od nukleaz.

10.2 Protokół użycia przy zastosowaniu procesora cząstek magnetycznych KingFisher™ Flex 

Krok 1

Dodaj 20 μl kulek magnetycznych MutaCLEAN® (MB) do każdego dołka, pustej 96-dołkowej płytki 

z głębokimi dołkami. Przed pipetowaniem wymieszaj  kulki magnetyczne MutaCLEAN® przez

worteksowanie.

Dodaj 500 μl świeżo przygotowanego roztworu roboczego do każdej probówki.

Dodaj 200 μl próbki do każdego dołka.

Protokoły dla innych automatycznych procesorów cząstek magnetycznych, należy odpowiednio dostosować.

Krok 2 - Przygotuj płytkę do płukania

Dodaj 500 μl buforu do usuwania inhibitora (P2) do każdego dołka, pustej 96-dołkowej płytki

z głębokimi dołkami.

Dodaj 450 μl buforu do płukania (P3) do każdego dołka, pustej 96-dołkowej płytki z głębokimi

dołkami.

Dodaj 450 μl buforu do płukania (P3) do każdego dołka, drugiej pustej 96-dołkowej płytki 

z głębokimi dołkami.
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Krok 3 - Przygotuj płytkę elucyjną

Dodaj 100 μl buforu do elucji (P4) do każdego dołka, pustej 96-dołkowej płytki z głębokimi dołkami.

Krok 4 - Uruchom protokół oczyszczania na urządzeniu

Włóż płytki w odpowiedni sposób wskazany na procesorze cząstek magnetycznych KingFisher™ Flex.

Metoda rozpoczyna się od etapu mieszania (połączony etap lizy i wiązania) po włożeniu ostatniej

płytki do urządzenia.

Krok 5 - Usuń płytke elucyjną

Urządzenie zatrzymuje się po ostatnim etapie elucji. Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu

i wyjmij płytki z urządzenia.

Eluaty zawierają oczyszczone kwasy nukleinowe.

Do celów przechowywania, przykryj płytkę elucyjną folią samoprzylepną.

W przypadku procesora cząstek magnetycznych KingFisher ™ Flex, użyj profilu ustawień pokazanego
w Tabeli 5 i Tabeli 6.

Tabela 5: Informacje o odczynnikach

Tip plate Płytka mikrotitracyjna 96 DW

Liza/wiązanie

Nazwa Objętość dołka (μl) Rodzaj

Kulki

magnetyczne
20

500*Bufor wiążący

Poly A 4

Kontrola ekstrakcji

Próbka 200

odczynnik

odczynnik

odczynnik

odczynnik

próbka

sprawdź instrukcję obsługi

odpowiedniego zestawu PCR

Bufor do 

usuwania inhibitora

Usuwanie inhibitora

Nazwa Objętość dołka (μl) Rodzaj

Usuwanie inhibitora 500 odczynnik

Pierwszy bufor do płukania Usuwanie inhibitora

Nazwa Objętość dołka (μl) Rodzaj

Bufor do płukania 450 odczynnik

Drugi bufor do płukania Drugi bufor do płukania

Nazwa Objętość dołka (μl) Rodzaj

Bufor do płukania 450 odczynnik

Elucja Elucja

Nazwa Objętość dołka (μl) Rodzaj

Bufor do elucji 100 odczynnik
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Pick up

Mieszanie

Tip plate

Liza

Krok początkowy
Pauza
Wstępne pobieranie
Uwolnienie kulek

Nie
Tak
01:00:00,  Bottom mix

Mieszanie/podgrzewanie
Czas podgrzewania, prędkość 00:30:00, Bottom mix dla

próbek mleka

Podgrzewanie podczas mieszania
Temperatura podgrzewania (°C)
Mieszanie po
Ilość pobrań
Czas pobrań (s)

Krok końcowy

Tak
60
Nie
4
3

Bufor do usuwania
inhibotora

Usuwanie inhibitora

Krok początkowy

Mieszanie/podgrzewanie

Krok końcowy

Wstępne pobieranie
Czas uwolnienia, prędkość
Wstrząsanie 1, prędkość
Wstrząsanie 2, prędkość
Podgrzewanie podczas mieszania
Mieszanie po
Ilość pobrań
Czas pobrań (s)

Nie
00:00:30, Medium
00:00:30, Bottom mix
00:00:30, Half mix
Nie
Nie
4
3

Pierwszy bufor do
płukania

Pierwszy bufor do
płukania

Krok początkowy

Mieszanie/podgrzewanie

Krok końcowy

Wstępne pobieranie
Czas uwolnienia, prędkość
Wstrząsanie 1, prędkość
Wstrząsanie 2, prędkość
Podgrzewanie podczas mieszania
Mieszanie po
Ilość pobrań
Czas pobrań (s)

Nie
00:00:30, Medium
00:00:30, Bottom mix
00:00:30, Half mix
Nie
Nie
3
2

Drugi bufor do
płukania

Drugi bufor do
płukania

Krok początkowy

Mieszanie/podgrzewanie

Krok końcowy

Wstępne pobieranie
Czas uwolnienia, prędkość
Czas mieszania, prędkość
Podgrzewanie podczas mieszania
Mieszanie po
Ilość pobrań
Czas pobrań (s)

Nie
00:00:30, Medium
00:01:00,  Bottom mix
Nie
Nie
3
2

Suszenie kulek

Czas suszenia
Pozycja wierzchołka

00:05:00
Poza dołkiem/probówką

Elucja Elucja

Krok początkowy

Mieszanie/podgrzewanie

Krok końcowy

Wstępne pobieranie
Czas uwolnienia, prędkość
Czas mieszania, prędkość
Temperatura podgrzewania (°C)
Wstępne podgrzewanie
Mieszanie po
Ilość pobrań
Czas pobrań (s)

Nie
00:00:30, Fast
00:10:00,  Slow
56
Tak
Nie
5
4

Wyjście Tip plate

Tabela 6: Ustawienia urządzeń
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11. Rozwiązywanie problemów

Poniższy przewodnik rozwiązywania problemów pomaga w rozwiązywaniu problemów, które mogą

wystąpić podczas izolowania kwasu nukleinowego z różnych rodzajów próbek.

W przypadku protokołów dotyczących próbek nieujętych w tej instrukcji lub dalszych pytań

dotyczących izolacji kwasu nukleinowego, prosimy o kontakt z naszymi naukowcami pod

adresem info@immundiagnostik.com.

Szczególnie przy pracy ze złożonymi matrycami próbek, takimi jak tkanka tłuszczowa lub silnie

zanieczyszczone próbki środowiskowe, przygotowanie próbek może mieć kluczowe znaczenie. 

Niska wydajność izolacji kwasu nukleinowego

Niewystarczająca objętość buforu elucyjnego

Odciąganie przyciągniętych kulek

Kulki muszą być całkowicie pokryte buforem

elucyjnym

Nie narusz przyciągniętych kulek podczas

odciągania supernatantu, szczególnie gdy kulki

magnetyczne nie są widoczne w lizacie

Odciąganie i utrata kulek Za krótki czas na separację magnetyczną lub

zbyt duża prędkość odciągania.

Niewystarczająca procedura płukania Używaj tylko odpowiednich połączeń separatora 

i płytek. Upewnij się, że kulki są całkowicie pokryte

zawiesiną podczas procedury płukania. Jeśli

wytrząsanie nie jest wystarczające, by pokryć kulki

zawiesiną, należy je mieszać poprzez pipetowanie 

w górę i w dół.

Przeniesienie etanolu z buforów do płukania Pamiętaj, aby całkowicie usunąć etanolowy roztwór

płuczący z  końcowego płukania, ponieważ pozostały

etanol może zakłócać późniejsze zastosowania.

Odparowanie etanolu z buforów do płukania Zamknij szczelnie butelki z buforami, unikaj

odparowywania etanolu z butelek z buforami, 

a także z buforów w zbiornikach. Nie używaj

ponownie buforów ze zbiorników.

Za krótki czas na separację magnetyczną Zwiększ czas separacji, aby umożliwić całkowite

przyciągnięcie kulek do szpilek magnetycznych,

przed odciągnięciem jakiegokolwiek płynu z dołka.

Zbyt wysoka prędkość odciągania (etap elucji) Wysoka prędkość odciągania podczas etapu elucji

może powodować przeniesienie kulek. Zmniejsz

szybkość odciągania w etapie elucji.

Zestaw przechowywany w nieoptymalnych

warunkach.

Od otrzymania, zestaw należy przechowywać cały

czas w temperaturze od +18 do +25°C.
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Niska wydajność izolacji kwasu nukleinowego

Bufory lub inne odczynniki były narażone na

warunki, które zmniejszyły ich skuteczność

Wszystkie bufory przechowuj w temperaturze od

+18 do +25°C. Po każdym użyciu szczelnie zamknij

wszystkie butelki z odczynnikami, aby zachować

pH i stabilność oraz zapobiec zanieczyszczeniu.

Rozporcjuj Poly A/nośnik RNA (PA) po otrzymaniu

i przechowuj w temperaturze ≤ -20 ° C.

2-propanol nie dodany do buforu wiążącego (PV1) Przed użyciem dodaj 2-propanol do buforu.

Dobrze wymieszaj bufor i przechowuj w

temperaturze od +18 do 25°C. Zawsze opisz

fiolkę z buforem, aby było wiadomo czy zawiera 

2-propanol, czy nie.

Etanol nie dodany do buforu do usuwania

inhibitorów (P2) i/lub buforu do płukania (P3)

Dodaj etanol absolutny do buforów przed użyciem.

Po dodaniu etanolu, dobrze wymieszaj bufory i

przechowuj je w temperaturze 18–25°C.

Zawsze opisz fiolkę z buforem, aby było wiadomo

czy zawiera etanol, czy nie.

Odczynniki i próbki nie są całkowicie

wymieszane

Zawsze dobrze wymieszaj probówkę po dodaniu

każdego reagentu.

Nie do końca usunięte zanieczyszczenia Wykonaj drugi etap płukania buforem do płukania

(P3), aby całkowicie usunąć sole, białka i inne

resztkowe zanieczyszczenia ze związanego kwasu

nukleinowego.
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12. Skróty i symbole

Data ważności

Numer LOT

Producent

Sprawdź instrukcję

Numer katalogowy

Wyrób medyczny 

do diagnostyki in vitro 

DNA

RNA

PCR

RT

13. Literatura

2. Richard L. Hodinka, Benjamin Pinsky. Clinical Virology Manual, 5th Edition, 2016.

1. James H. Jorgensen , Michael A. Pfaller, Karen C. Carroll. Manual of Clinical Microbiology,
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Kwas dezoksyrybonukleinowy

Kwas rybonukleinowy

Łańcuchowa reakcja polimerazy

Odwrotna transkrypcja

Bufor wiążący (P1)

Bufor do płukania (P3)

Bufor do elucji (P4)

Poly A/nośnik RNA (PA)

Kulki magnetyczne

Zawiera ilość wystarczającą 

do <n> testów

Zakres temperatury

Zawartość

Bufor do usuwania inhibitora (P2)

Zgodność europejska

Produkt został sklasyfikowany 

i oznaczony zgodnie z 

Dyrektywą/Rozporządzeniem

UE, w sprawie materiałów

niebezpiecznych.

Ostra toksyczność, kategoria 4, H302

Ostra toksyczność, kategoria 4, H332

Podrażnienie skóry, kategoria 2, H315

Podrażnienie oczu, kategoria 2, H319
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1 INTENDED USE
MutaCLEAN® Complete Mag RNA/DNA kit is designed for rapid manual and auto-
mated extraction of nucleic acids from a wide range of biological samples (e.g. hu-
man samples, veterinary samples, insects, food samples, etc.). The kit is designed for 
use with automated magnetic processors (e.g. KingFisher™ Flex or Duo Prime, Micro-
lab STAR, Freedom EVO). Each IVD application of this sample preparation procedure 
in combination with an in vitro diagnostic downstream nucleic acid test must be 
evaluated for the respective IVD parameter.

2 MODE OF ACTION
a) Samples are lysed by incubation in MutaCLEAN® Complete Mag binding buff-

er. Nucleic acids are bound to the MutaCLEAN® magnetic beads.

b) Bound nucleic acids are washed with MutaCLEAN® Complete Mag inhibitor 
removal buffer in order to remove PCR inhibitors from the sample.

c) Bound nucleic acids are washed with MutaCLEAN® Complete Mag wash buff-
er in order to purify them from salts, proteins and other cellular impurities.

d) Purified nucleic acids are eluted from the MutaCLEAN® magnetic beads with 
the MutaCLEAN® Complete Mag elution buffer.

Purified nucleic acids can be used directly for downstream applications.

3 COMPONENTS
MutaCLEAN® Complete Mag RNA/DNA KG1020 is designed for 200 isolations

Table 1: Components of the MutaCLEAN® Complete Mag RNA/DNA isolation kit.

Labelling
Content

KG1020

PV1 Binding buffer 2 x 30 ml add 26 ml 2-propanol, each

PA Poly A/carrier RNA 1 x 4 mg

P2 Inhibitor removal 
buffer

2 x 33 ml add 20 ml  
absolute ethanol each

P3 Wash buffer 2 x 20 ml add 80 ml  
absolute ethanol each

P4 Elution buffer 1 x 21 ml

MB MutaCLEAN®  
magnetic beads 4 x 1.0 ml
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All solutions are clear and should not be used when precipitates have formed. Warm 
up the solutions at 18 to 25 °C or in a 37 °C water bath until the precipitates have dis-
solved.

4 EQUIPMENT AND REAGENTS TO BE SUPPLIED BY USER
• Note: consumables not included in the kit are dependent of the mode of sam-

ple preparation, e.g. manual extraction or extraction using automated mag-
netic processors. Therefore, the customer needs to decide, which consuma-
bles are necessary for the extraction process.

• Laboratory equipment according to national safety instructions.
• Nuclease-free 1.5 or 2.0 ml tube
• Separation plate for magnetic beads separation, e.g. Square-well Block (96-

well block with 2.1 ml square-wells)
• Elution plate for collecting purified nucleic acids, e.g. Elution Plate V-bottom 

(96-well microtiterplate with 0.3 ml v-bottom wells)
• Pipets with sterile pipet filter tips or Tip Comps (e.g. KingFisher 96tip comb for 

DW magnets
• Tabletop microcentrifuge capable of 13,000 g centrifugal force
• absolute ethanol
• 2-propanol
• Sample Preparation Milk Module
• Thermoblock or laboratory furnace
• Laboratory mixer Vortex or equivalent, or microplate shaker
• Vortex adapter for 24 x 1.5–2 ml tubes or equivalent
• Automated magnetic separator

5 TRANSPORT, STORAGE AND STABILITY
The MutaCLEAN® Complete Mag RNA/DNA Kits are shipped at ambient temperature. 
Kits must be stored at +18 to +25 °C. If properly stored, all kit components are stable 
until the date of expiry printed on the label.
Please note, that improper storage at +2 to +8 °C (refrigerator) or ≤ -20 °C (freezer) will 
adversely impact nucleic acid purification when precipitates form in the solutions.
Reconstituted poly A/carrier RNA solution has to be aliquoted. Aliquots stored at ≤ 
-20 °C are stable through date of expiry printed on kit label.
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6 GENERAL INFORMATION
• The MutaCLEAN® Complete Mag RNA/DNA Kit must be utilised by qualified 

personnel only.

• Good Laboratory Practice (GLP) has to be applied.

• Clinical samples must always be regarded as potentially infectious material 
and all equipment used has to be treated as potentially contaminated.

• MutaCLEAN® Complete Mag binding buffer and inhibitor removal buffer con-
tain guanidine hydrochloride which is an irritant. Always wear gloves and fol-
low standard safety precautions to minimise contact when handling.

• Do not let these buffers touch your skin, eyes, or mucous membranes. If con-
tact does occur, wash the affected area immediately with large amounts of 
water; otherwise, the reagent may cause burns. If you spill the reagent, dilute 
the spill with water before wiping it up.

• Always wear gloves and follow standard safety precautions when handling 
these buffers.

• Do not pool reagents from different lots or from different bottles of the same 
lot. Immediately after usage, close all bottles in order to avoid leakage, vary-
ing buffer-concentrations or buffer conditions. After first opening store all 
bottles in an upright position.

• Do not use a kit after its expiration date.

• Do not use any modified ethanol.

6.1 Waste Handling
• Dispose of unused reagents and waste should occur in accordance with coun-

try, federal state and local regulations.

• Material Safety Data Sheets (MSDS) are available upon request from Immun-
diagnostik AG.
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7 PREPARATION OF SOLUTIONS
Table 2: Preparation of MutaCLEAN® Complete Mag RNA/DNA solutions.

Label
Preparation Storage and  

stabilityKG1020

Poly A/
carrier 

RNA (PA)

Dissolve in 1.0 ml  
elution buffer and  

prepare 50 µl aliquots.

Store aliquots at ≤ -20 °C,  
stable through date of 
expiry printed on kit 

label.

Binding 
buffer 
(PV1)

Add 26 ml 2-propanol to each vial, mix 
well. Label and date bottle accordingly.

Store at 18 to 25 °C. 
Stable through the date 
of expiry printed on kit 

label.

Inhibitor 
removal 

buffer 
(P2)

Add 20 ml absolute ethanol to each 
vial, mix well.  

Label and date bottle accordingly.

Wash 
buffer 

(P3)

Add 80 ml absolute ethanol to each 
vial, mix well.  

Label and date bottle accordingly.

8 SAMPLE MATERIAL
Purification of nucleic acids from a wide range of sample material, such as the fol-
lowing: 

• Human samples (tissue, stool, urine, etc.)
• Veterinary samples (tissue, raw milk, etc.)
• Insects and ticks
• Food samples (milk, drinking water)
• Environmental samples
• Plant material

Table 3: Volumes of binding buffer (PV1) and pre-treatment for various sample matrices.

Sample  
material

Volume / 
Amount

Volume 
binding 
buffer 

Pre-treatment of the sample 

Stool, faeces pea-size 500 µl

Prepare a suspension in 1.5 ml PCR-
grade water. Vortex and briefly spin 
down sediments. Use 200 µl of the 
supernatant.
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Sample  
material

Volume / 
Amount

Volume 
binding 
buffer 

Pre-treatment of the sample 

Swabs 500 µl
Add 500 µl PCR-grade water to a dry 
swab, suspend vigorously and use 
200 µl of the suspension.

Liquid samples 200 µl 500 µl
Milk and mastitis milk samples, see 
Cat. No. KG07016 Sample Prepara-
tion Milk Module.

Tissues ≤ 30 mg 500 µl

Homogenisation of tissue in PCR-
grade water, centrifugation for 
5 min at 8.000 g, use 200 μl of the 
supernatant.

Important note: MutaCLEAN® Complete Mag RNA/DNA cannot be used for blood 
samples and serum or plasma samples

9 HANDLING OF MAGNETIC BEADS
A homogeneous distribution of the magnetic beads to the individual wells of the 
separation plate is essential for a high well-to-well consistency. Therefore, before dis-
tributing the beads, make sure that beads are completely resuspended. Shake stor-
age vial well or vortex briefly. Premixing magnetic beads with binding buffer allows 
easier homogenous distribution of the beads to the individual wells of the separa-
tion plate. During automation, a premix step before aspirating the beads / binding 
buffer mixture from the reservoir is recommended.

10 EXTRACTION OF NUCLEIC ACIDS
Before starting, prepare a working solution of the binding buffer (PV1) supplement-
ed with poly A/carrier RNA (PA) for at least one sample (N) more than required in 
order to compensate pipetting inaccuracies.

Table 4: Preparation of the working solution for isolation of DNA and RNA.

Volume needed per sample Mastermix working solution

500 µl binding buffer (PV1) 500 µl x (N+1)

4 µl poly A/carrier RNA (PA) 4 µl x (N+1)
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10.1 Protocol for manual use
This protocol is for manual use and serves as a guideline for adapting the kit to auto-
mated magnetic processors.

Step 1
• Add 20 μl MutaCLEAN® magnetic beads (MB) to a nuclease-free 2.0 ml micro-

centrifuge tube. Vortex MutaCLEAN® magnetic beads vigorously before pipet-
ting.

• Add 500 μl working solution, freshly prepared, to each tube.
• Add 200 μl sample to each tube.
• Mix immediately.
• Perform incubation for 60 min at 60 °C (for milk samples 30 min at 60 °C).
• Following the lysis incubation, centrifuge 5 sec at max. speed to collect any 

sample from the lysis tube lids.

Step 2
• Separate the magnetic beads against the side of the tubes by placing the 

tubes on a magnetic separator. Wait at least 30 sec until all the beads have 
been attracted to the magnets. Remove and discard supernatant by pipetting. 
Do not disturb the attracted beads while aspirating the supernatant.

Step 3
• Remove the tubes from the magnetic separator.
• Add 500 μl inhibitor removal buffer (P2) and resuspend the beads by shaking 

(optionally mix by pipetting up and down) until the beads are resuspended 
completely.

• Separate the magnetic beads against the side of the tubes by placing the 
tubes on the magnetic separator. Wait at least 30 sec until all the beads have 
been attracted to the magnets. Remove and discard supernatant by pipetting. 
Do not disturb the attracted beads while aspirating the supernatant.

Step 4
• Remove the tubes from the magnetic separator.
• Add 450 μl Wash Buffer (P3) and resuspend the beads by shaking (optional 

mix by pipetting up and town) until the beads are resuspended completely.
• Separate the magnetic beads against the side of the tubes by placing the 

tubes on the magnetic separator. Wait at least 30 sec until all the beads have 
been attracted to the magnets. Remove and discard supernatant by pipetting. 
Do not disturb the attracted beads while aspirating the supernatant.
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Step 5
• Repeat step 4.

Step 6
• Air-dry the magnetic bead pellet for 5-10 min at room temperature.

Step 7
• Remove the tubes from the magnetic separator.
• Add 100 μl elution buffer (P4) and resuspend the beads by shaking (optionally 

mix by pipetting up and down) until the beads are resuspended completely.
• Incubate for 10 min at room temperature.
• Separate the magnetic beads against the side of the tubes by placing the 

tubes on the magnetic separator. Wait at least 30 sec until all the beads have 
been attracted to the magnets.

• The supernatant contains purified nucleic acid.
• Transfer the supernatant to fresh nuclease-free tubes.

10.2 Protocol for KingFisher™ Flex Magnetic Particle Processor
Protocols for other automated magnetic particle processors need to be adapted ac-
cordingly.

Step 1
• Add 20 μl MutaCLEAN® magnetic beads (MB) to each well of an empty 96 

deep-well block. Vortex MutaCLEAN® magnetic beads vigorously before pi-
petting.

• Add 500 μl working solution, freshly prepared, to each well.
• Add 200 μl sample to each well.

Step 2 - Prepare wash plates
• Add 500 μl inhibitor removal buffer (P2) to each well of an empty 96-well 

deep-well block.
• Add 450 μl Wash Buffer (P3) to each well of an empty 96-well deep-well block.
• Add 450 μl Wash Buffer (P3) to each well of a second empty 96-well deep-well 

block.

Step 3 - Prepare elution plate
• Add 100 μl elution buffer (P4) to each well of an empty 96-well deep-well 

block.

Step 4 – Run purification protocol on instrument
• Insert plates as indicated on the KingFisher™ Flex Magnetic Particle Processor.
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• Method starts with a mixing step (combined lysis and binding step) after set-
ting up the last plate to the instrument.

Step 5 – Remove elution plate
• The instrument stops after the final elution step. Follow the instructions on 

the instruments display and unload the plates from the instrument.
• The eluates contain purified nucleic acids.
• For storage purposes cover the elution plate with an adhesive foil.

For KingFisher™ Flex Magnetic Particle Processor use the settings profile shown 
in Table 5 and Table 6.

Table 5: Reagent Information 
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Table 6: Instrument Settings
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11 TROUBLESHOOTING
The following troubleshooting guide is included to help you with possible problems 
that may arise when isolating nucleic acid from different types of sample material. 
Especially when working with complex sample matrices such as fatty tissue or highly 
contaminated environmental samples, preparation of samples can be crucial. For 
protocols on sample materials not covered in this manual or for further questions 
concerning nucleic acid isolation, please do not hesitate to contact our scientists on 
info@immundiagnostik.com.

Low nucleic acid yield

Insufficient elution buffer volume Bead pellet must be covered completely 
with elution buffer.

Aspiration of attracted bead pellet Do not disturb the attracted beads while 
aspirating the supernatant, especially 
when the magnetic bead pellet is not  
visible in the lysate.

Aspiration and loss of beads Time for magnetic separation too short or 
aspiration speed too high.

Insufficient washing procedure Use only the appropriate combinations 
of separator and plates. Make sure that 
beads are resuspended completely during 
the washing procedure. If shaking is not 
sufficient to resuspend the beads com-
pletely mix by repeated pipetting up and 
down.

Carry-over of ethanol from wash 
buffers

Be sure to remove all of the ethanolic 
wash solution from the final wash, as re-
sidual ethanol interferes with downstream 
applications.

Ethanol evaporation from wash 
buffers

Close buffer bottles tightly, avoid ethanol 
evaporation from buffer bottles as well 
as from buffer filled in reservoirs. Do not 
reuse buffers from buffer reservoirs.

Time for magnetic separation too 
short

Increase separation time to allow the 
beads to be completely attracted to the 
magnetic pins before aspirating any liquid 
from the well.
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Low nucleic acid yield

Aspiration speed too high (elution 
step)

High aspiration speed during elution step 
may cause bead carry-over. Reduce aspira-
tion speed for elution.

Kit stored under non-optimal 
conditions.

Store kit at +18 to +25 °C at all times upon 
arrival.

Buffers or other reagents were ex-
posed to conditions that reduced 
their effectiveness

Store all buffers at +18 to +25 °C. Close all 
reagent bottles tightly after each use to 
preserve pH and stability and to prevent 
contamination.
Aliquot poly A/carrier RNA (PA) after re-
constitution and store aliquots at ≤ -20°C.

2-propanol not added to binding 
buffer (PV1)

Add 2-propanol to the buffer before using. 
Mix the buffer well and store at +18 to 
25 °C.
Always mark the buffer vial to indicate 
whether 2-propanol has been added or 
not.

Ethanol not added to inhibitor 
removal buffer (P2) and/or wash 
buffer (P3)

Add absolute ethanol to the buffers be-
fore using.
After adding ethanol, mix the buffers well 
and store at +18 to 25 °C.
Always mark the buffer vials to indicate 
whether ethanol has been added or not.

Reagents and samples not com-
pletely mixed

Always mix the sample tube well after ad-
dition of each reagent.

Impurities not completely removed Perform a second wash step with wash 
buffer (P3) in order to completely remove 
salts, proteins and other residual impuri-
ties from the bound nucleic acid.
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12 ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

DNA Desoxyribonucleic 
acid  / Catalog number

RNA Ribonucleid acid Contains sufficient 
for <n> test

PCR Polymerase chain 
reaction  Limit of temperature

RT Reverse  
transcription Manufacturer

Binding buffer 
(PV1) Use by YYYY-MM-DD

Inhibitor removal 
buffer (P2) Batch code

Wash buffer (P3) Content

Elution buffer (P4) Consult instructions 
for use

Poly A/carrier RNA 
(PA)

In vitro diagnostic 
medical device

Magnetic beads European  
Conformity

The product has 
been classified 

and marked in ac-
cordance with EU 

Directives /  
Ordinance on Haz-
ardous Materials.

Acute toxicity, Category 4, H302 
Acute toxicity, Category 4; H332 
Skin irritation, Category 2; H315 
Eye irritation, Category. 2; H319
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