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 MyMagiCon–RW100®  
Product Description:  

MyMagiCon® contains a special powder that removes small molecules quickly from solutions and concentrates microorganism s 

and macromolecules. MyMagiCon–RW100®, which is intended for concentrating gargle and mouth wash, for the diagnosis of 

infectious agents like SARS-CoV2, Influenza virus and other agents causing infection in the respiratory system, concentrates the 

sample 10 to 20 times. Microorganisms are concentrated if they are in intact form. However, even if the organism is lysed and its 
nucleic acids and antigens are released in the solution, these will be also concentrated, since molecules larger than approximately 

0.5kD will stay outside the polymer beads while small molecules will be removed. Thus MyMagiCon-RW100® increases 10 to 20 

times, the sensitivity of antigen and nucleic acid amplification tests. Molecular diagnostic tests like PCR and rapid antigen 
tests are affected with high concentration of ions like Ca++, Mg++ and Na+. It is very important to use water with low 
hardness (less than 50ppm) not to inhibit PCR or antigen test reactions. Better results are obtained with lowest 

concentration of ions. Mineral and/or carbonated water or saline solution (0.9%NaCl) should never be used. 
Application: 
1- Give the patient a disposable cup. Instruct to take a few sips of soft drinking water from a glass or bottle, then gargle and 

rinse mouth with this water forcefully for at least 10 seconds and put it back to the empty cup. For best  

2- Write necessary information about the sample on the MyMagiCon tube. 
3- Transfer 20ml of sample by pouring carefully from the cup into the tube. If the sample is not sufficient to fill the tube up to 

20ml fill-line, repeat step 1 once more and add additional sample to the tube. (If the sample will not be analyzed immediately, 
the sample can be transferred in this tube to the laboratory after closing the cap securely.) 

4- Tear off the sachet and pour MyMagiCon powder into the tube.  
5- Close the cap and mix sample with the powder by swirling the tube gently. 
6- Hit the bottom of the tube onto the bench a few times to make sure that all the liquid will be accumulated at the bottom. 
7- Wait for 5 minutes for the concentration of the sample. 

8- Insert a sterile pipette tip or a disposable Pasteur pipette all the way to the bottom of the tube and pull out the desired amount 
of concentrated sample that will be used for testing by PCR or antigen tests. (Up to 500 μl concentrated sample can be 
obtained. IMPORTANT: The opening of the pipette tip should be less than 1mm in order not to aspirate the gel beads 
together with the concentrated fluid. If it is not possible to pull out any sample, add 500μl of the original sample or water, mix 

and pull out the concentrated sample.) 
The concentrated sample can directly be used for rapid antigen tests by applying to cassette or dipping the strip in between the 
polymer beads. 

Ingredients: 100 plastic screw-capped 

sampling tubes; 100 sachets of 
concentrating MyMagicon powder. 
 
Patents: Microorganism and 

Macromolecule Concentrator, Cat No: 
MMC020 
Patent: US: 17048829; EU: 
20775152.0; TR: 2020/08937; 

PCT/TR2020/000003 
 
Materials required but not provided: 
Container for obtaining gargle and 

mouth wash sample; micro-centrifuge 
tube for transferring concentrated 
sample; automatic pipette and sterile 
pipette tips. 

 
 

Safety Precautions: 
• Always wear masks and gloves when working with potentially biohazard material. 

• Work in a laminary flow cabin, biosafety level II, when pipetting the samples. Never mouth pipette. 
• If spills of the contaminated material occur, disinfect with 2.0% hypochlorite solution. 
• Pathogenic microorganisms including Coronavirus, Hepatitis B virus and Human Immunodeficiency Virus (HIV) may be present 

in specimens.  Universal precautions and local laboratory guidelines should be followed in handling all items contaminated with 

blood or body fluids.  If a tube is leaking or is accidentally broken during collection or transport, use the established procedures in 
your facility for dealing with spills containing pathogenic organism.  At a minimum, universal precautions should be employed. 

• Cups and tubes should be discarded in an appropriate manner according to biosafety principles. 
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MyMagiCon–RW100® 
Ürün Açıklaması:  
MyMagiCon® sıvılardan küçük molekülleri hızla uzaklaştıran bir polimer aracılığı ile uygulandığı örneklerdeki mikroorganizma ve 

büyük molekülleri yoğunlaştırmaktadır. Klinik örneklerdeki mikroorganizmaların hızlı tanısında kullanılan testlerin duyarlılıkların ı 
arttırmak için geliştirilmiş olan MyMagiCon®, örnekleri 20 ila 40 kat derişik hale getirmektedir. Eğer örnekteki mikroorganizma 
bütünlüğünü korunmakta ise, mikroorganizma olduğu gibi derişik hale getirilmektedir. Eğer örnekte aranan mikroorganizma 
parçalanmış, nükleik asitleri ve antijenleri ortama salınmış ise, polimer boncuklarına yaklaşık 0.5kD’dan daha büyük moleküller 

giremediği için, bunlar da yoğunlaştırılmaktadır. MyMagiCon-RW® boğaz gargara ve çalkantı suyundaki mikroorganizmaları ve 
antijenlerini konsantre etmek için hazırlanmıştır. Hızlı antijen saptama ve nükleik asit çoğaltma testlerinin duyarlılıklarını 20 ila 40 
kat arttırması beklenmektedir. PZT (PCR) gibi moleküler tanısal testler ve rapid antijen testleri yüksek Ca++, Mg++ ve Na+ 
konsantreli iyonlardan etkilenir. PZT testlerini ya da antijen test tepkimelerini inhibe etmemesi için yüksek sertlikte 

olmayan (50ppm’den düşük) suların kullanılması yüksek önem arz etmektedir. En düşük iyon konsantrasyonlu sular 
daha iyi sonuçlar oluşturacaktır. Mineralli ve/veya karbonatlı (baloncuklu) ya da tuz çözeltileri (%0.9 NaCl) asla ürünle 
birlikte kullanılmamalıdır. 
Uygulama: 

1. Hastaya tek kullanımlık bir bardak (veya idrar kabı gibi bir kap) vererek bir kaç yudum  sert olmayan su ile gargara yapmasını, 
sonra bu suyu ağzında en az 10 saniye kuvvetlice çalkaladıktan sonra kaba koymasını söyleyerek ondan örnek alınız. 
Bardak veya kabın yaklaşık dörtte birine kadar doldurulması yeterlidir. Gargara ve ağız çalkalama işlem en fazla iki kez 
yapılmalıdır. (Çok kez ağzı çalkalamak ve bu suyu kaba koymak örnekteki mikroorganizma ve antijenlerini seyreltebilir.)  

2. MyMagiCon-RW® tüpünün üzerine örnekle ilgili gerekli bilgiyi yazın. 
3. Alınan gargara-ağız çalkantı suyundan tüpün 20ml çizgisine dek doldurun. 
4. Saşe’yi işaretli kısmından yırtın ve yoğunlaştırıcı tozun tamamını tüp içerisine dökün. 
5. Tüp kapağını kapatın ve tüpü elle çevirerek ve sallayarak çalkalayın. 

6. Tüpün dibini bir kaç kez masaya vurarak tüm sıvının dipte toplanmasını sağlayın. 
7. Örneğin derişik hale gelmesi için 5-10 dakika bekleyin. (Bu sırada polimer boncukları su ve diğer küçük molekülleri çekerek 

büyüyecek ve tüm sıvı hacmini doldurarak akışkanlığı azalmış bir yapıya dönüşecektir.) 
8. Steril bir pipet ucunu polimer boncukları arasından tüpün dibine dek sokun ve istenilen miktarda, PZT (PCR) veya antijen 

testleri ile incelenecek, derişik hale getirilmiş örneği yavaşça çekin. (500-1000μl kadar örnek çekebilmek olanaklıdır. Eğer 
pipet ucuna örnek hiç gelmezse tüpe 500μl orijinal örnekten ekleyip karıştırdıktan sonra tekrar örnek alınabilir.)  

Antijen testleri için bu örnek antijen testinin tampon çözelti ile karıştırıldıktan sonra kasete uygulanabilir veya tampon çözelti 
gerektirmeyen test stripleri doğrudan jel içerisine daldırılabilir.  

 
İçerik: 100 adet plastik kapaklı örnek tüpleri, 
100 adet konsantre edici MyMagiCon tozu. 
 

Patent: Mikroorganizma ve Makromolekül 
Yoğunlaştırıcısı, Kat No: MMC020 
US:17048829; EU:20775152.0; 
TR:2020/08937; PCT/TR2020/000003 

 
Gerekli ancak kutu içeriğinde yer almayan 
materyaller: Gargara ve ağız çalkalama suyu 
örneği toplayıcı kap, konsantre edilmiş örneği 

transfer etmek için kullanılacak mikro-santrifüj 
tüpü, otomatik pipet ve pipet uçları. 
 
 

 
Güvenlik önlemleri: 
• Biogüvenlik konusunda risk oluşturabilecek örneklerle çalışırken her zaman maske ve eldiven takın. 
• Örnekleri pipetlerken biyogüvenlik düzeyi 2 olan kabinde çalışın. Pipete çekerken asla ağız ile çekmeyin. 

• Biyolojik örneklerin d.külmesi durumunda,% 2.0 hipoklorit çözeltisi ile dezenfekte edin. 
• Örneklerde Coronavirus, Hepatit B virüsü ve İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) dahil olmak üzere patojenik mikroorganizmalar 
bulunabilir. Kan veya vücut sıvılarıyla kontamine olan tüm öğelerle çalışılırken evrensel önlemler ve yerel laboratuvar yönergeleri 
dikkate alınmalıdır. Bir tüp, toplama veya taşıma sırasında sızıntı yapıyorsa veya yanlışlıkla kırılmışsa, patojenik organizma içeren 

dökülmelere karşı kurumunuzda belirlenen biyogüvenlik yöntemlerini kullanın. 
• Tüpler biyogüvenlik ilkelerine göre uygun şekilde atılmalıdır. 
 


