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1 Úvod 

1.1 Účel a použití soupravy 

Automated RNA Isolation Kit for Agilent Bravo slouží k izolaci RNA z biologických vzorků za použití 

pipetovací stanice Agilent Bravo. Jedna souprava je určena na 960 izolací (10 sad po 96 vzorcích 

v 96-ti jamkovém formátu). 

Tato souprava je vhodná k izolaci RNA viru SARS-CoV-2 z klinických vzorků. Tradičním postupem 

je nejdříve eluce RNA, která je následně analyzována za cílem detekovat virovou RNA SARS-CoV-

2 pomocí metody RT-PCR. COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit (katalog.č. DB-1211) je doporučen jako 

detekční souprava k použití v návaznosti na tuto RNA izolační soupravu. 

Souprava je vhodná k izolaci RNA z Copan Universal Transport Media a fosfátového pufru, a to i 

s přídavkem ředěných slin (až 50 %), sputa (až 50 %), či plné krve, séra nebo plasmy (až 10 %). 

Zároveň byla testována i pro vzorky izolované přímo z kultivovaného SARS-CoV-2 viru v DMEM 

médiu s 2% přídavkem fetálního bovinního séra. Validována byla i pro izolaci SARS-CoV-2 RNA z 

lidských klinicky odebraných vzorků: (i) nosohltanového stěru vytřepaného do virového 

transportního media a (ii) slin. Je však vždy nutné, aby uživatel soupravu validoval pro konkrétní 

typ vzorku a konkrétní použití za použití pozitivních a negativních kontrol.  

Jedna souprava obsahuje reagencie a spotřební materiál ve formátu určeném pro protokol 

„DIANA Automated RNA Isolation protocol“ na přístroji Agilent Bravo (popsáno v kapitole 4). 

Soupravu je možné použít na izolaci RNA z různých biologických vzorků. Vyizolovaná RNA touto 

soupravou může být následně analyzována různými způsoby, přičemž nejčastěji používaným 

způsobem je metoda RT-PCR. Pro využití této metody obsahuje souprava destičku pro RT-PCR 

Master Mix, která je určena pro použití s protokolem „DIANA Automated Assay plate preparation 

protocol“ na přístroji Agilent Bravo (popsáno v kapitole 5). Tento protokol je určen na přípravu 

RT-PCR destiček. Oba tyto protokoly jsou součástí Agilent Bravo installation package for 

automated RNA Isolation kit (katalog.č. DB-1214). 

Tato souprava je určena pouze pro výzkumné účely, ne pro in vitro diagnostiku (IVD). V případě 

IVD použití společně s CE IVD certifikovanými RT-PCR soupravami, připadá zodpovědnost 

validovat proces izolace RNA uživateli. 

1.2 Doporučené použití RNA izolační kontroly 

Pro kontrolu účinnosti izolace RNA a zajištění bezproblémové následné analýzy je doporučeno 

vždy používat RNA izolační kontrolu. Tuto kontrolu je nutno přidat přímo do lyzačního pufru, díky 

čemuž je možná simultánní kontrola všech vzorků. Tato kontrolní RNA není součástí soupravy, je 

dodávána zvlášť (například je součástí soupravy COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit, katalog. č. DB-

1211). 

Přidání RNA izolační kontroly do všech vzorků je vysoce doporučováno, pokud však tato kontrola 

není k dispozici, měla by být v každém experimentu použita alespoň jedna pozitivní a jedna 

negativní kontrola, aby bylo možné sledovat úspěšnost RNA izolační soupravy. Negativní kontrola 
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by měla mít stejného složení jako analyzované vzorky, pozitivní kontrolu lze připravit přidáním 

známé koncentrace virové RNA SARS-CoV-2 do negativní kontroly. 

1.3 Bezpečnostní upozornění 

Tato souprava je určena pouze pro profesionální použití. Dodržujte obecné zásady chemické 

bezpečnosti. Používejte ochranné pomůcky (rukavice, brýle), zamezte přímému kontaktu s 

chemikáliemi a vyvarujte se jídlu nebo pití v laboratořích. 

Lysis Buffer Concentrate a Wash 1 Buffer Concentrate obsahují guanidium isothiokyanát, který 

je toxický. K roztokům ani odpadním lahvím obsahujícím tyto roztoky nesmí být přidáno SAVO 

nebo jiné kyseliny! Důsledkem by byla tvorba toxického plynu. BEAD plate a REAGENT plate 

obsahují roztoky s nejvýše 0,05 % azidu sodného, který je toxický a při styku s kyselinami může 

produkovat toxický plyn. REAGENT plate obsahuje roztoky s nejvýše 80% etanolem, které jsou 

hořlavé. Příslušné bezpečnostní listy Vám budou zasány na vyžádání. 

Při práci s biologickými vzorky, věnujte pozornost bezpečnostním pravidlům pro práci s infekčním 

biologickým materiálem, používejte vhodné ochranné vybavení (např. štít, respirátor) a pracujte 

se vzorky pouze ve vyhrazených biohazard boxech nebo ve vyhrazených pracovních prostorech. S 

infekčními vzorky pracujte pouze v laboratořích kategorie BSL2+ nebo BSL3. Potenciálně infekční 

odpad zlikvidujte v souladu s platnými právními předpisy.  

Průběžně kontrolujte, zda v pracovním prostoru nejsou rozlité roztoky, chemikálie nebo 

biologické vzorky. V případě rozlití pracovní plochu okamžitě dekontaminujte. Pokud dojde ke 

kontaktu reagencií s pokožkou nebo k zasažení očí, okamžitě postižené místo opláchněte pod 

tekoucí vodou. 

1.4 Obecné upozornění 

Pro zabránění kontaminace jednotlivých vzorků je nutné dodržovat správnou laboratorní praxi, a 

to včetně používání jednorázových špiček s filtrem. Aby nedošlo ke kontaminaci zásobních roztoků 

soupravy, práce se vzorky a pozitivními kontrolami by měla být prostorově oddělena od míst, kde 

se pracuje se zásobními roztoky soupravy. Nepipetujte roztoky přímo ze zásobních lahví, potřebný 

objem si předem odlijte do vhodného rezervoáru a roztoky nikdy nevracejte zpět do lahví. 
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2 Seznam materiálu 

2.1 Požadované laboratorní vybavení 

• Kalibrované jednokanálové / multikanálové pipety 

• Stolní centrifuga pro standardní SBS destičky (minimální rychlost otáček 200x g) 

• Stolní centrifuga na 1,5 a 2 ml zkumavky 

• Třepačka na zkumavky/vortex 

• Rukavice a jiné ochranné prostředky 

• Doporučené: Automatická stanice na utěsnění destiček 

2.1.1 Pipetovací stanice Agilent Bravo  
Tato souprava je vyrobena k použití s pipetovací stanicí Agilent Bravo 96ST, na které jsou 

instalovány „DIANA Automated RNA Isolation protocol“ a „DIANA Automated Assay plate 

preparation protocol“  které jsou součástí Agilent Bravo installation package for Automated RNA 

Isolation kit (katalog.č. DB-1214). 

Tento manuál je určen pro uživatele, kteří disponují základními znalostmi tohoto přístroje a umí 

ho ovládat. Doporučujeme všem uživatelům pipetovací stanice Agilent Bravo, aby se před jejím 

užíváním seznámili alespoň se základní uživatelskou příručkou k pipetovací stanici Agilent Bravo 

(Quick Guide Manual, G5409-90020A_EN). 

2.2 Požadovaný materiál, který není součástí soupravy  

• 100% Isopropanol 

• Jednorázové pipetovací špičky (doporučujeme špičky s filtrem) 

• Prázdná originální Agilent Bravo krabička – je součástí Installation package for automated 

RNA Isolation (katalog.č. DB-1214) 

• Doporučené: Fólie k utěsnění ELUTION plate v případě jejího dlouhodobého skladování. 

• Doporučené: Pro následnou RT-PCR analýzu testovaných vzorků je nutná 96-ti jamková PCR 

destička[1] (Assay plate) kompatibilní s Vaším qPCR přístrojem a vhodná optická fólie k jejím 

utěsnění 

[1] – Protokol pro pipetovací stanice Agilent Bravo na přípravu Assay plate a smíchání izolované RNA s qPCR 

Master Mixem je validován pro destičku 4ti-0951 (4ti-tude) a je použitelný pro jakoukoliv destičkou, která 

má stejnou geometrii. V případě, že se geometrie Vaší qPCR destičky liší, je nutné pro ni protokol validovat 

a případně upravit (v tomto případě nás kontaktuje). 
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2.3 Materiál, který je součástí soupravy 

Složky soupravy Množství 
Podmínky 
skladování 

Číslo 
krabice[5] 

Barva 
víčka 

Lysis Buffer Concentrate [1,2] 1x 110 mL 18-30 °C 1  

REAGENT plate [1,2] 10 kusů 18-30 °C 1  

ELUTION plate[6] 10 kusů 18-30 °C 1  

WASTE plate[6] 10 kusů 18-30 °C 1  

LYSIS&SAMPLE plate[6] 10 kusů 18-30 °C 1  

RT-PCR Master Mix reservoir[6] 1 kus 18-30 °C 1  

50 mL zkumavka pro lyzační pufr [6] 10 kusů 18-30 °C 1  

25 mL rezervoár pro lyzační pufr[6] 10 kusů 18-30 °C 1  

Agilent Bravo 30 µL špičky (384)  10 balení  18-30 °C 1  

Agilent Bravo 70 µL špičky (384) 10 balení 18-30 °C 1  

BEAD plate [2] 10 kusů 2-8 °C[3] 2  

Lysis Enhancer 2x 800 µL -20 °C[4] 3  

RNA Carrier 2x 650 µL -20 °C[4] 3  

DTT Concentrate 2x 725 µL -20 °C[4] 3  

[1} - Uchovávejte na temném místě 
[2] - Před použitím si přečtěte kapitolu 3A „Před prvním použitím soupravy“ 
[3] - Nemrazit! Zmrazené magnetické kuličky již nelze použít. 
[4] – Minimalizujte počet opakovaného mrazení a rozmrazování (pokud chcete vialky používat opakovaně, 
rozdělte je do menších alikvotů a zamrazte v -20°C, rozmrazte je až přímo před použitím). 
[5] - Kvůli různým podmínkám skladování je souprava zasílána ve třech baleních 
[6] - Prázdný spotřební materiál, který je součástí soupravy 
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3 Příprava reagencií pro RNA izolaci  

3.1 Obecné postupy  

• Nepoužívejte součásti soupravy, které jsou při přijetí poškozené nebo rozmrazené. 

Uschovejte je pro případnou reklamaci a kontaktujte výrobce. 

• Nesprávné zacházení se složkami soupravy a nedodržení postupů uvedených v této 

uživatelské příručce může nepříznivě ovlivnit výsledky. 

• Používejte stejnou verzi uživatelské příručky (viz záhlaví), která je uvedena na obalu. 

• Nepoužívejte soupravu po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na obalu. 

• Nemíchejte složky z různých šarží souprav (číslo šarže je uvedeno na obalu). 

3.2 Příprava Lysis Buffer Concentrate 

1. V Lysis Buffer Concentrate se může během transportu nebo skladování v teplotách pod 18 °C 

objevit precipitát. Před prvním otevřením zkontrolujte, zda nedošlo k jeho vytvoření. 

2. V případě, že došlo k precipitaci, umístěte lahvičku do termálního inkubátoru nastaveného na 

37 °C, kde ji ponechte 1 hodinu. Poté roztok promíchejte několika obraceními lahvičky dnem 

vzhůru a zpět, precipitát by se měl rozpustit. Skladujete-li roztok při pokojové teplotě, neměl 

by se precipitát znovu objevit 

Pozn.: Pokud roztok skladujete v teplotách 18 °C a nižších, kontrolujte tvorbu precipitátu před každým 

použitím. V případě opětné precipitace precipitát rozpusťte tak, jak je popsáno v předchozím odstavci.  

3.3 Příprava REAGENT plate and BEAD plate 

1. Před použitím stočte REAGENT plate 200x g po dobu 1 min 

2. Před použitím stočte BEAD plate 200x g po dobu 1 min 

Pozn.: Při centrifugaci použijte vhodné vyvážky pro obě destičky. Každá destička má jinou hmotnost, 

nemohou být proto využity jako vzájemné vyvážky. 

3.4 Příprava vzorku 

Před přidáním vzorků do lyzačního pufru, považujte veškerý materiál za potenciálně infekční. 

Dbejte bezpečnosti práce s infekčním biologickým materiálem, používejte odpovídající ochranné 

pomůcky a se vzorky pracujte pouze v k tomu určených prostorech. 

3.4.1 Nosohltanové výtěry 
Pro izolaci RNA z nosohltanového výtěru vytřepaného do virového transportního media, 

zvortexujte odběrovou zkumavku 1 minutu a krátce stočte. 

3.4.2 Jiné druhy biologických matric 
Pro izolaci RNA z jiných biologických matricí použijte standardní postup pro přípravu vzorků. 
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Volitelné: Pro snížení infekčnosti lze vzorek před přidáním do lyzačního pufru tepelně inaktivovat 

při 65°C po dobu 10 až 30 minut. Je však nutné pro každý typ analyzované RNA a biologické matrice 

vyzkoušet vliv na výtěžnost izolace. 

3.5 Příprava lyzačního pufru  

1. Připravte si lyzační pufr vždy čerstvý přímo před použitím a v dostatečném množství 

Pozn.: Po smíchání všech komponent je lyzační pufr stabilní minimálně 8 hodin při 25 °C a je tak možné si ho připravit 

s dostatečném množství na celý den. Je možné si připravit i celý LYSIS&SAMPLE plate s rozpipetovaným lyzačním pufrem, 

jen je nutné tuto destičku zalepit neprodyšnou fólií. 

2. Lysis Enhancer, RNA Carrier a DTT Concentrate jsou zmražené a před použitím je nutné je 

zcela rozpustit. RNA Carrier a Lysis Enhancer vždy rozmrazujte na ledu a DTT concentrate na 

pokojové teplotě. Pro dosažení homogenity před použitím jednotlivé komponenty vždy stočte 

ve stolní centrifuze, zvortexujte a znovu stočte. 

Pozn.: V případě, že se bude připravovat lyzační roztok vícekrát během jednoho dne, tak rozmražené Lysis 

Enhancer, RNA Carrier a mohou být ponechány na ledu a DTT Concentrate na pokojové teplotě. Každá vialka 

obsahuje roztok na 5 izolací 96 vzorků. Pro lepší přehlednost doporučujeme si označovat kolikrát byl daný 

roztok použit. Po použití umístěte roztoky zpět do -20 °C.  

3. Připravte lyzační pufr následovně (viz tabulka 1): 

a) Do poskytnuté 50 mL zkumavky odpipetujte 9 mL Lysis Buffer Concentrate (v případě 

použití jednokanálové pipety o objemu 1000 µL použijte techniku reverzního 

pipetování) 

b) Do stejné zkumavky přidejte 100 µL Lysis Enhancer (červené víčko ) a špičku jednou 

propláchněte v Lysis Buffer Concentrate a odhoďte špičku. 

c) Do stejné zkumavky přidejte 100 µL RNA Carrier (modré víčko ) a špičku jednou 

propláchněte v Lysis Buffer Concentrate a odhoďte špičku. 

d) Do stejné zkumavky přidejte 100 µL DTT Concentrate (červené víčko ) a špičku 

jednou propláchněte v Lysis Buffer Concentrate a odhoďte špičku. 

e) Do stejné zkumavky přidejte 126 µL RNA izolační kontroly a špičku jednou 

propláchněte v Lysis Buffer Concentrate a odhoďte špičku. Pokud RNA izolační 

kontrolu nepřidáváte, přidejte místo ní 126 µL ultra čisté nebo PCR-grade vody. 

Odhoďte špičku. 

Pozn. V případě, že používáte izolační kontrolu ze soupravy COVID-19 Multiplex RT-PCR KIt  (katalog. č. DB-

1211), tak jako RNA izolační kontrolu použijte neředěnou vialku Isolation control (červené víčko  

označené číslem 5). Pokud používáte jinou izolační kontrolu, připravte ji podle pokynů výrobce a dořeďte 

na výsledný objem 126 µL ultra čistou vodou. V případě nutnosti je možné přidat větší objem izolační 

kontroly do lyzačního pufru, ale uživatel musí provést validaci funkčnosti lyzačního pufru. 

f) Do stejné zkumavky odpipetujte 8,2 mL 100% isopropanolu. V případě použití 

jednokanálové pipety o objemu 1000 µL NEPOUŽÍVEJTE techniku reverzního 

pipetování. 

g) Zavřete zkumavku a roztok promíchejte několika obraceními dnem vzhůru a zpět. 
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Pozn. Tabulka již zahrnuje mrtvý objem kapaliny (ve skutečnosti jsou udané objemy dostatečné pro analýzu 

126 vzorků), není tedy třeba objem zvyšovat. Tato tabulka popisuje přípravu lyzačního pufru pro izolaci RNA 

z 96 vzorků za použití jednoho LYSIS&SAMPLE plate. V případě jiného množství vzorků příslušně upravte 

objemy jednotlivých složek. 

 

Tabulka 1: Seznam chemikálií pro přípravu lyzačního pufru 

Pořadí 
přidání 

Složka 
Objem vzorku [µl] 

1 destička (96 vzorků) 

1 Lysis Buffer Concentrate 9 000 

2 Lysis Enhancer [1] 110 

3 RNA Carrier [1] 110 

4 DTT concentrate 110 

5 RNA izolační kontrola [1,2,3] 126 

6 100 % Isopropanol [2] 8 200 

 Celkový objem 17 656 

[1] – Po rozmrznutí uchovávejte na ledu 
[2] – Není součástí soupravy 
[3] – Pokud nepoužíváte RNA izolační kontrolu, přidejte stejné množství ultra čisté nebo PCR-grade vody 
 

4. Nalijte připravený lyzační pufru do plastového rezervoáru (součást soupravy, kapacita 25 mL) 

a rozpipetujte 140 µL lyzačního pufru na dno všech jamek do LYSIS&SAMPLE plate pomocí 

200 µL multikanálové pipety. 

DŮLEŽITÉ: Rozpipetování 140 µL lyzačního pufru by mělo být provedeno rychle (ideálně během 1-

2 minut od nalití do rezervoáru) tak, aby se předešlo případnému odpaření lyzačního pufru 

z rezervoáru. Pokud poslední řádek nelze napipetovat multikanálovou pipetou pro nedostatek 

objemu, napipetujte jej jednokanálovou pipetou. Případně je možné pro rozpipetování lyzačního 

pufru použít elektronickou multikanálovou pipetu či jiný vhodný dávkovač, kterým lze kapalinu 

nabírat přímo z 50 ml zkumavky, ze které se lyzační pufr odpařuje pomaleji než z rezervoáru. 

5. Pokud se ihned po přípravě LYSIS&SAMPLE plate nepřistoupí k přidávání vzorků anebo 

v případě, že by LYSIS&SAMPLE plate měl být přenášen mezi místnostmi, zakryjte 

LYSIS&SAMPLE plate plastovým víčkem nebo fólií, pro zamezení kontaminace a odpařování. 

Bude-li LYSIS&SAMPLE plate stát déle než 30 minut před přidáním vzorků, zalepte jej 

neprodyšnou fólií. 

3.6 Přidání vzorků do LYSIS&SAMPLE plate  

1. Pokud je to nutné sundejte víčko nebo sloupněte fólii z LYSIS&SAMPLE plate. 

2. Pomocí 200 µL špičky s filtrem napipetujte 60 µL vzorku do příslušné jamky v LYSIS&SAMPLE 

plate. Vzorek pipetujte přímo DO lyzačního pufru, ne na stěnu destičky. Po vypuštění vzorku 
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špičku jednou či dvakrát propláchněte lyzačním pufrem, aby se vzorek zcela ze špičky vymyl. 

Vyhněte se opakovanému či prudkému pipetování, které může způsobit vznik bublin 

v roztoku. Více propipetování vzorku není nutné, proběhne během izolačního protokolu 

v pipetovací stanici Agilent Bravo. 

3. Postupně takto napipetujte všechny vzorky do LYSIS&SAMPLE plate. 

4. Celková doba práce s otevřeným LYSIS&SAMPLE plate (ať už po jeho přípravě nebo po 

sloupnutí fólie) nesmí překročit 2 hodiny.  
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4 Protokol pro automatizovanou izolaci RNA 

4.1 Obecné informace 

1. Pro zajištění správného fungování izolačního protokolu Automated RNA Isolation protocol for 

Agilent Bravo je nutné, aby pipetovací stanice Agilent Bravo byla řádně nainstalována a 

otestována. Doporučený postup pro instalaci a testování pipetovací stanice Agilent Bravo je 

detailně popsán v uživatelské příručce pro produkt Agilent Bravo installation package for 

Automated RNA Isolation kit (katalog.č. DB-1214). 

2. Izolace RNA by měla být prováděna při pokojové teplotě (přibližně 18-25 °C) 

3. Níže popsané kroky provedou RNA izolaci z 96 vzorků najednou. Na konci procesu uživatel 

získá 18 µL roztoku s eluovanou RNA v ELUTION plate. 

4.2 Spuštění RNA izolačního protokolu 

4.2.1 Příprava pipetovací stanice Agilent Bravo 
1. Zapněte program VWorks a přihlaste se do svého účtu. 

2. Zapněte pipetovací stanici Agilent Bravo. 

3. Otevřete soubor DIANA_RNA_isol_DB-1206_v2.x.pro (pokud máte k dispozici více protokolů 

se stejným názvem, vždy použijte nejaktuálnější dostupnou verzi protokolu). 

4. Pokud je to nutné, tak inicializujte Bravo pipetovací stanici podle pokynů výrobce. 

5. Automaticky se objeví ovládací okno protokolu (viz. obrázek 1). 

 

Obrázek 1: Screenshot ovládacího okna protokolu pro RNA izolaci 

6. Vyplňte pole “Experiment ID”, “Operator Name” a “Elution plate ID” (ID číslo ELUTION plate 

je unikátní číslo zobrazené na krátké straně každého ELUTION plate a slouží k jeho jednoduché 

identifikaci)  
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4.2.2 Umístění destiček a špiček do pipetovací stanice Agilent Bravo 
Je výhodné začít vkládat destičky a špičky nejdříve do zadních pozic (pozice 1/2/3) pipetovací 

stanice a postupovat směrem dopředu. Je doporučené se vyhnout pohybu nad otevřenými 

destičkami nebo špičkami. 

Následující kroky by měly být provedeny v nových čistých rukavicích, aby se zamezilo případným 

kontaminacím. Je nutné spustit RNA izolační protokol co nejdříve po odtrhnutí fólie z REAGENT 

plate (nejdéle do 10 minut). S následujícím kroky začněte až poté co si připravíte LYSIS&SAMPLE 

plate. 

1. Postupujte podle schématu “Labware Position Layout”, které se vám zobrazí v ovládacím okně 

protokolu, viz. Obrázek 1 (orientace pipetovací stanice Agilent Bravo je taková, že pozice 1/2/3 

jsou nejvíce vzdálené od operátora, zatímco pozice 7/8/9 jsou mu nejblíže). 

2. Vložte čisté špičky tip70 tip box do pozice 1 a čisté špičky tips30 tip box do pozice 3. Odeberte 

víčka z obou špiček. 

3. Opatrně odstraňte fólii z BEAD plate (dbejte na to, aby se při odstraňování fólie nedostaly 

magnetické kuličky nebo roztok na boční stěnu destičky).  

4. Vložte BEAD plate na pozici 2, kde je již přítomen Magnetic Adapter. 

5. Odstraňte fólii z WASTE plate a vložte jej na pozici 4. 

6. Vložte prázdnou krabičku špiček EMPTY tip box na pozici 7 a sejměte z ní víčko. 

7. Opatrně odstraňte fólii z REAGENT plate (dbejte na to, aby se při odstraňování fólie nedostal 

roztok na boční stěnu destičky nebo ven z destičky).  

8. Vložte REAGENT plate na pozici 6. 

9. Opatrně odstraňte fólii z ELUTION plate a vložte jej na pozici 9. 

10. Opatrně odstraňte fólii (nebo sejměte víčko) z LYSIS&SAMPLE plate a až poté jej vložte do 

pozice 8. Odstranění případné fólie z LYSIS&SAMPLE plate musí být provedeno tak, aby se 

zabránilo možné kontaminaci jak okolního prostředí, tak sousedních vzorků na destičce. 

LYSIS&SAMPLE plate by měl být vždy poslední destička, která se umisťuje do pipetovací 

stanice. 

4.2.3 Provedení RNA izolačního protokolu 
Před spuštěním protokolu ještě jednou pečlivě zkontrolujte, že: 

• všechny destičky, špičky a magnetický adapter jsou orientovány tak, že jejich popisky 

směřují na operátora, 

• všechny destičky, špičky a magnetický adapter jsou na správných pozicích, tzn. čísla na 

jejich popiscích odpovídají pozicím na kterých jsou uloženy, 

• žádné destičky nebo špičky na sobě nemají víčko nebo fólii, 

• všechny destičky, špičky a magnetický adapter jsou správně usazeny ve svých pozicích. 

Spusťte protokol podle poskytnutých instrukcí. Ty se mohou mírně lišit podle aktuální verze 

protokolu, ale typicky vyžadují následující sled úkonů: 

1. Zmáčkněte “Run” tlačítko . 

2. Po zmáčknutí “Run” tlačítka, se objeví nové okno. V pravém dolním rohu tohoto okna 

zmáčkněte tlačítko „Finish“. 
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3. Objeví se nové okno, které rekapituluje rozložení destiček a špiček v pipetovací stanici. 

4. Pokud jste již zkontrolovali, že jsou všechny destičky a špičky na správných místech, jsou 

správně usazené a že na sobě nemají fólii nebo víčko, tak zmáčkněte tlačítko „Continue“. 

5. Tímto se spustí RNA izolační protokol, který zahrnuje následující kroky: 

a) vzorek a lyzační pufr jsou promíchány v LYSIS&SAMPLE plate a následně přeneseny 

k magnetickým kuličkám do BEAD plate,  

b) po inkubaci vzorku s kuličkami, během kterého dochází k vazbě RNA na kuličky, je 

vzorek od kuliček odebrán do WASTE plate,  

c) magnetické kuličky jsou následně třikrát promyty roztoky z REAGENT plate, 

d) kuličky se nechají schnout, aby se zbavili zbytkového promývacího roztoku, 

e) eluční roztok je přidán ke kuličkám a po inkubaci je tento roztok, který obsahuje 

vyizolovanou RNA, přenesen do ELUTION plate. 

6. RNA izolační protokol trvá přibližně 40 minut a nevyžaduje přítomnost operátora. 

Pozn. Doporučujeme, aby byl uživatel přítomen a osobně odhlížel na několik (2-3) prvních RNA izolací, aby se ujistil, že 

protokol pracuje správně a získal představu o tom, jak je vzorek zpracováván. 

7. Poté co protokol skončí se objeví okno „Protocol complete“. Klikněte „OK“ a poté klikněte na 

tlačítko „Export PDF report“. Toto tlačítko vám vygeneruje PDF soubor, ve kterém bude 

zaznamenán název izolačního protokolu, aktuální čas a informace, které se před spuštěním 

protokolu vyplnily do polí “Experiment ID”, “Operator Name” a “Elution plate ID”. 

4.2.4 Úklid destiček a špiček po RNA izolačním protokolu 
Po skončení RNA izolačního protokolu získá uživatel 18 µL roztoku eluované RNA v ELUTION plate. 

DŮLEŽITÉ: Na RT-PCR analýzu se běžně spotřebuje 5 µL vzorku (použitý objem závisí na dané RT-

PCR soupravě). Eluovaná RNA proto běžně vystačí až na tři nezávislé RT-PCR analýzy. Pro 

dlouhodobé skladování doporučujeme zalepení destičky mrazu odolnou fólií a uložení do -80 °C. 

4.2.4.1 Úklid v případě následného použití RT-PCR Assay plate preparation protocol 
1. Zavíčkujte a vyhoďte do odpadu EMPTY tip box z pozice 9. 

2. Opatrně vyjměte a vyhoďte do odpadu WASTE plate z pozice 4. 

3. Opatrně vyjměte a vyhoďte odpadu LYSIS&SAMPLE plate z pozice 8. 

DŮLEŽITÉ: LYSIS&SAMPLE plate a WASTE plate mohou obsahovat virovou RNA, a proto musí být 

zlikvidovány způsobem, který bude minimalizovat možnost kontaminace okolí. Pokud je to možné, 

doporučujeme tyto destičky před vyhozením znovu zalepit fólií nebo uzavřít od vodotěsného obalu. 

4. V programu VWorks zavřete obě okna (VWforms a protokol). 

4.2.4.2 Úklid v případě, že se nebude připravovat RT-PCT Assay plate 
1. Zavíčkujte a vyhoďte do odpadu EMPTY tip box z pozice 9. 

2. Opatrně vyjměte a vyhoďte do odpadu WASTE plate z pozice 4. 

3. Opatrně vyjměte a vyhoďte odpadu LYSIS&SAMPLE plate z pozice 8. 

4. Opatrně vyjměte a vyhoďte odpadu BEAD plate z pozice 2. 

DŮLEŽITÉ: LYSIS&SAMPLE plate, WASTE plate a BEAD plate mohou obsahovat virovou RNA, a 

proto musí být zlikvidovány způsobem, který bude minimalizovat možnost kontaminace okolí. 
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Pokud je to možné, doporučujeme tyto destičky před vyhozením znovu zalepit fólií nebo uzavřít od 

vodotěsného obalu. 

5. Opatrně vyjměte a vyklopte do odpadu použité 30 µL špičky z krabičky tip70 tip box z pozice 1. 

Ponechte si prázdnou krabičku, kterou lze použít jako nový EMPTY tip box při další RNA izolaci. 

6. Opatrně vyjměte ELUTION plate s vyizolovanou RNA z pozice 9. Pro krátkodobé skladování 

(<8 hod) destičku zavíčkujte nebo zalepte fólií a uchovejte na ledu. Pro dlouhodobé skladování 

destičku zalepte mrazu odolnou fólií a uchovejte v -80 °C. 

7. Opatrně vyjměte a vyhoďte do odpadu REAGENT plate z pozice 6. 

8. Zavíčkujte a uchovejte si čisté 30 µL špičky (v kvadrantech 3 a 4) v tip30 tip box krabičce. Tyto 

špičky se dají použít ještě pro jednu RNA izolaci, ale krabička se MUSÍ otočit o 180° (čisté špičky 

pro další RNA izolaci musí být přítomné v kvadrantech 1 a 2!) 

9. Zavřete celý program VWorks a vypněte pipetovací stanici Agilent Bravo. 

  

mailto:support@dianabiotech.com
http://www.dianabiotech.com/


Automated RNA Isolation Kit for Agilent Bravo - Uživatelská příručka 
Verze DB-1206-003-200722-2.1 CZE 

 
DIANA Biotechnologies s.r.o., Nad Safinou II 366, 25250 Vestec, Czech Republic   
Email: support@dianabiotech.com, Web: www.dianabiotech.com 15 

5 Protokol pro přípravu RT-PCR destičky 
Automated Assay plate preparation protocol je volitelný protokol, který může být využit po 

provedení RNA izolačního protokolu (viz kapitola 4). Protokol slouží k rozpipetování 13,5 µL RT-

PCR master mixu do RT-PCR 96-jamkové destičky a následném přenesení a smíchání 4,5 µL 

vyizolované RNA s RT-PCR master mixem v RT-PCR destičce. 

Pozn. Celkový objem RT-PCR reakce je 18 µL, což je méně než běžně používaných 20 µL. Tento rozdíl je způsoben mírným 

zvýšením mrtvého objemu, který je nutný k rozpipetování master mixu do RT-PCR destičky a byl zvolen proto, aby se 

nezvyšovala celková spotřeba master mixu.  

5.1 Obecné informace 

1. Pro zajištění správného fungování Automated Assay plate preparation protocol je nutné, aby 

pipetovací stanice Agilent Bravo byla řádně nainstalována a otestována. Doporučený postup 

pro instalaci a testování pipetovací stanice Agilent Bravo je detailně popsán v uživatelské 

příručce pro produkt Agilent Bravo installation package for Automated RNA Isolation kit 

(katalog.č. DB-1214). 

2. Izolace RNA by měla být prováděna při pokojové teplotě (přibližně 18-25 °C). 

5.2 Příprava RT-PCR Master Mix reservoir 

1. Podle pokynů výrobce RT-PCR mixu, který používáte, připravte 1,6 mL RT-PCR master mixu (v 

tomto objemu je započítán potřebný mrtvý objem pro rozpipetování a je to běžný objem 

master mixu pro 100 vzorků). Připravte RT-PCR master mix podle pokynů výrobce v takové 

koncentraci, jaká by odpovídala reakci, kde by se smíchalo 5 µL vzorku s 15 µL master mixu. 

COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit (katalog. č. DB-1211) je doporučená souprava v kombinaci s výše 

popsaných RNA izolačním protokolem. 

2. Strhněte fólii z jednoho sloupce jamek (8 jamek) v RT-PCR Master Mix reservoir. 

3. Napipetujte 180 µL RT-PCR master mixu do každé z osmi čerstvě odkrytých jamek. Pro 

zajištění přesného pipetování použijte na rozpipetování výhradně 200 µL pipetu a metody 

reverzního pipetování. 

4. Zkontrolujte, že na dně jamek v RT-PCR Master Mix reservoir nejsou žádné bubliny. 

5. Pokud přenášíte RT-PCR Master Mix reservoir k pipetovací stanici na delší vzdálenost, zakryjte 

RT-PCR Master Mix reservoir víčkem nebo ho přelepte fólií. 

5.3 Spuštění protokolu na přípravu RT-PCR destičky  

5.3.1 Příprava pipetovací stanice Agilent Bravo  
1. Otevřete soubor DIANA_Assay_plate_prep_DB-1206_v2.x.pro (pokud máte k dispozici více 

protokolů se stejným názvem, vždy použijte nejaktuálnější dostupnou verzi protokolu). 

2. Pokud je to nutné, tak inicializujte Bravo pipetovací stanici podle pokynů výrobce. 

3. Automaticky se objeví ovládací okno protokolu (viz. obrázek 2). 
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Obrázek 2: Screenshot ovládacího okna protokolu pro přípravu RT-PCR destičky (toto schéma 

předpokládá, že před protokolem na přípravu RT-PCR destičky byl proveden protokol na RNA 

izolaci a destičky a špičky z něj byly uklizeny podle postupu popsaném v kapitole 4.2.4.1). 

4. Vyplňte pole „Column in RT-PCR Master Mix reservoir (pos 5)“ v pravém horním rohu 

obrazovky. Hodnota v tomto poli musí být číslo mezi 1-12, které odpovídá číslu sloupce v RT-

PCR Master Mix reservoir, do kterého byl napipetován RT-PCR master mix (sloupce 1 je ten 

nejvíce vlevo a sloupec 12 ten nejvíce vpravo). 

5. Vyplňte pole “Experiment ID”, “Operator Name” a “Elution plate ID” (ID číslo ELUTION plate 

je unikátní číslo zobrazené na krátké straně každého ELUTION plate a slouží k jeho jednoduché 

identifikaci)  

5.3.2 Umístění destiček a špiček do pipetovací stanice Agilent Bravo 
Je výhodné začít vkládat destičky a špičky nejdříve do zadních pozic (pozice 1/2/3) pipetovací 

stanice a postupovat směrem dopředu. Je doporučené se vyhnout pohybu nad otevřenými 

destičkami nebo špičkami. 

Následující postup předpokládá, že před tímto protokolem byl proveden RNA izolační protokol a 

destičky a špičky byly uklizeny podle postupu popsaném v kapitole 4.2.4.1. V takovém případě 

jsou v pipetovací stanici již přítomny následující destičky a špičky: 

a) tip70 tip box na pozici 1 (krabička obsahuje použité 30 µL špičky v kvadrantech 1 a 2), 

b) BEAD plate na pozici 2 (nebude použit v tomto protokolu), 

c) tip30 tip box na pozici 3 (krabička obsahuje čisté 30 µL špičky v kvadrantech 3 a 4), 

d) REAGENT plate na pozici 6 (nebude použit v tomto protokolu), 

e) ELUTION plate na pozici 9 

Pozn. Pokud je tento protokol použit nezávisle na RNA izolačním protokolu, je nejdříve nutné vložit do 

pipetovací stanice tip70 tip box (musí mít volné pozice pro odpadní špičky v kvadrantech 3 a 4), tip30 tip box 

(musí obsahovat čisté 30 µL špičky v kvadrantech 3 a 4) a ELUTION plate (nesmí mít na sobě víčko nebo fólii) 

na jejich příslušné pozice.  

1. Vložte RT-PCR Master Mix reservoir na pozici 5. 
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2. Vložte RT-PCR destičku (Assay plate) umístěnou v PCR adapteru (cat.no. G5498B#G013) na 

pozici 8. 

5.3.3 Provedení protokolu pro přípravu RT-PCR destičky 
Před spuštěním protokolu ještě jednou pečlivě zkontrolujte, že: 

• všechny destičky, špičky a magnetický adapter jsou orientovány tak, že jejich popisky 

směřují na operátora, 

• všechny destičky, špičky a magnetický adapter jsou na správných pozicích, tzn. čísla na 

jejich popiscích odpovídají pozicím na kterých jsou uloženy, 

• žádné destičky nebo špičky na sobě nemají víčko nebo fólii, 

• všechny destičky, špičky a magnetický adapter jsou správně usazeny ve svých pozicích. 

Spusťte protokol podle poskytnutých instrukcí. Ty se mohou mírně lišit podle aktuální verze 

protokolu, ale typicky vyžadují následující sled úkonů: 

1. Zmáčkněte “Run” tlačítko . 

2. Po zmáčknutí “Run” tlačítka, se objeví nové okno. V pravém dolním rohu tohoto okna 

zmáčkněte tlačítko „Finish“. 

3. Objeví se nové okno, které rekapituluje rozložení destiček a špiček v pipetovací stanici. 

4. Ještě jednou zkontrolujte, že jsou všechny destičky a špičky na správných místech a že na sobě 

nemají fólii nebo víčko a zmáčkněte tlačítko „Continue“. 

5. Objeví se ještě jedno okno, která žádá o kontrolu, zda jste zadali správné číslo sloupce, ve 

kterém je rozpipetován RT-PCR master mix. Zkontrolujte číslo sloupce a zmáčkněte tlačítko 

„Continue“. 

6. Tímto se spustí protokol na přípravu RT-PCR destičky, který zahrnuje následující kroky: 

a. Z jednoho sloupce RT-PCR Master Mix reservoir se rozpipetujte 13,5 µL master mixu do 

celé RT-PCR destičky 

b. Nabere se 4,5 µL vyizolované RNA a smíchá se z RT-PCR master mixem. 

7. Protokol trvá přibližně 5 minut a nevyžaduje přítomnost operátora. 

Pozn. Doporučujeme, aby byl uživatel přítomen a osobně odhlížel na několik (2-3) prvních RNA izolací, aby se ujistil, že 

protokol pracuje správně a získal představu o tom, jak je vzorek zpracováván. 

8. Poté co protokol skončí se objeví okno „Protocol complete“. Klikněte „OK“ a poté klikněte na 

tlačítko „Export PDF report“. Toto tlačítko vám vygeneruje PDF soubor, ve kterém bude 

zaznamenán název protokolu, aktuální čas a informace, které se před spuštěním protokolu 

vyplnily do polí „Column in RT-PCR Master Mix reservoir (pos 5)“, “Experiment ID”, “Operator 

Name” a “Elution plate ID”. 

5.3.4 Úklid destiček a špiček po protokolu na přípravu RT-PCR destičky 
1. Po skončení protokolu vyjměte RT-PCR destičku z pipetovací stanice z pozice 8 a zalepte ji 

transparentní optickou fólií kompatibilní s RT-PCR analýzou. RT-PCR destička je nyní 

připravená na měření v qPCR cykleru. 

2. Vyjměte ELUTION plate z pipetovací stanice z pozice 9. Zalepte jej mrazu odolnou fólií a 

skladujte při -20 °C (max 30 dnů) nebo při -80 °C pro dlouhodobé skladování. Pokud ELUTION 

plate nechcete skladovat, tak ho zlikvidujte stejně jako BEAD plate. 
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3. Opatrně vyjměte RT-PCR Master Mix reservoir z pozice 5 a uchovejte ho na další použití 

(rezervoár může být použit až na 12 příprav RT-PCR destičky). 

4. Zavíčkujte a vyhoďte tip70 tip box z pozice 1. 

5. Opatrně vyjměte a vyhoďte do odpadu REAGENT plate z pozice 6. 

6. Vyjměte a vyhoďte zbylé špičky z tip30 tip box z pozice 3. Tuto krabičku od špiček nevyhazujte 

a použijte ji při dalším RNA izolačním protokolu jako EMPTY tip box. 

7. Opatrně vyjměte a vyhoďte do odpadu BEAD plate z pozice 2. 

DŮLEŽITÉ: BEAD plate může obsahovat virovou RNA, a proto musí být zlikvidován způsobem, který 

bude minimalizovat možnost kontaminace okolí. Pokud je to možné, doporučujeme tuto destičku 

před vyhozením znovu zalepit fólií nebo uzavřít od vodotěsného obalu. 

8. Pokud již nebudete provádět daný den žádnou RNA izolaci nebo přípravu RT-PCR destičky tak 

zavřete celý program VWorks a vypněte pipetovací stanici Agilent Bravo. Pokud bude 

pipetovací stanice ještě použita, v programu VWorks zavřete pouze obě otevřená okna 

(VWforms a protokol). 
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5 Právní upozornění 
V plném rozsahu povoleném zákony vaší jurisdikce, je DIANA Biotechnologies, s.r.o. zbavena 

odpovědnosti za jakékoli přímé nebo nepřímé škody spojené s nebo vzniklé v souvislosti s tímto 

dokumentem a jeho použitím, jakož i za jakékoli přímé a nepřímé škody spojené s nebo vzniklé v 

souvislosti se soupravou Automated RNA Isolation Kit for Agilent Bravo a s jejím použitím. 

Souprava Automated RNA Isolation Kit for Agilent Bravo je určena pouze pro výzkumné účely, a 

není certifikovaná pro klinickou diagnostiku. V případě IVD použití společně s CE IVD 

certifikovanými RT-PCR soupravami, připadá zodpovědnost validovat proces izolace RNA uživateli. 

 

6 Seznam kompatibilních souprav 
DB-1211 COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit  
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7 Použité grafické symboly  
 Manufacturer / Výrobce 

 Date of Manufacture / Datum výroby 

 Caution / Pozor  

 Lot Number / Kód dávky 

 Operator´s manual, operating instructions / Čtěte návod k použití 

 Catalogue Number / Katalogové číslo 

 Lower limit of temperature / Dolní mez teploty 

 Temperature limit / Limit teploty 

 Upper limit of temperature / Horní mez teploty 

 Do not use if package is damaged / Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno 

 Use by date / Použít do data 

 Do not reuse / Nepoužívat opětovně 

 Keep away from sunlight / Chraňte před slunečním zářením 
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