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1. ВВЕДЕННЯ 
Bordetella  є неспороутворюючою інкапсульованою біполярною, кокоподібною (блідо - фарбованою) 

грам негативною бацилою (близько 0,3-0,5 мкм і 1 мкм в довжину). Рід складається з людських 

паразитів B.pertussis і B. parapertussis і B. bronchiseptica і B. Авіум, які викликають Ензоотичні 

інфекції в різних видів диких і  домашніх тварин. Bordetella pertussis є класичним збудником 

коклюшу і існує тільки в хворих людей; B.parapertussis викликає 5-20% м'якшої і часто клінічно 

неявної форми коклюшу. B. Bronchiseptica має рідко (наприклад, тісний контакт з тваринами) 

патогенне значення для людини як опортуністичний вторинний збудник в змішаних інфекціях 

(бронхіт, пневмонія, ранова інфекція). 

Pertussis або коклюш є бактеріальною інфекцією дихальної системи. Це дуже заразна дитяча хвороба, 

яка з'являється рідко у дорослих. Він передається за допомогою дихального контакту. Bordetella 

pertussis коклюш має здатність прилипати до вій епідермальних клітин дихальної системи. 

Фрагменти бактеріальної клітинної стінки (екзотоксин = трахеї Cytotoxine, ТСТ) інгібують рух війок 

в слизовій оболонці трахеї. 

Після інкубації протягом одного-трьох тижнів захворювання проходить через три етапи (див. 

Таблицю нижче). 

Летальність становить 0,6% і стосується немовлят протягом перших шести місяців з більш ніж 70%. 

Для новонароджених і недоношених дітей вона вища (1 - 2%). В Африці крім корі вірус Bordetella 

pertussis коклюшу є основною причиною високої смертності немовлят. Розповсюдження 

захворювання триває по всьому світу. 

Клінічний коклюш є наслідком природного набутого імунітету, який є тривалим, але не постійним. У 

більшості країн рекомендується активна вакцинація, яка призводить до 90% захисту від трьох до 

дванадцяти років. 

Зазвичай препарат імунізації комбінується з  дифтерійним і правцевим анатоксинами. 

Види Хвороба Симптоми Механізм зараження 

Bordetella pertussis Pertussis коклюш 

кашель 

1. Стадія катаральна: 

симптоми застуди  з 

невеликою 

лихоманкою (1 - 2 

тижні) 

2. Стадія конвульсій: 

важка, спастичний 

кашель; після 

глибокого вдихання 

слідує кашель 

стаккато 

з виступаючим язиком 

(2 - 6 тижнів) 

3. Стадія зменшення : 

легка хвороба 

з симптомами 

бронхіту (до 6 

тижнів) 

 

Дуже заразна 

крапельна 

інфекція 

Людина є єдиним 

резервуаром 

Bordetella pertussis 

коклюшу. 

Інкубаційний період: 

1-3 тижнів 

 

Наявність бактерій респіраторна інфекція може бути ідентифікована 

 Мікроскопія: ідентифікація на культурах, І.Ф. 

 Серологія: Виявлення продукції антитіл за допомогою ІФА 

Точна діагностика необхідна для ефективного лікування пацієнтів, для ізоляції невакцинованих 

дітей, схильних до ризику, і для диференціації коклюшу від атипових захворювань і хронічних 

інфекцій. 
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2. ПРИЗНАЧЕННЯ 
Bordetella, коклюшний IgA - ІФА призначений для якісного визначення класу IgA 

антитіла проти Bordetella pertussis коклюшу та Bordetella pertussis  коклюшного токсину в сироватці 

або плазмі людини (Цитрат). 

 

3. ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 

 

Якісне імуноферментного визначення IgА - антитіл класу проти Bordetella коклюшу 

базується на основі ІФА (твердофазний імуноферментний аналіз) метода. 

Стріпи мікропланшета попередньо покриті Bordetella pertussis коклюшу / токсин антигенами 

антитіла для  зв'язку з відповідними антитілами зразка. Після промивання лунок, щоб видалити всі 

незв'язані матеріалу зразка пероксидаза хрону (HRP), мічений  анти-людський IgА кон'югат 

додається. Цей кон'югат зв'язується з захопленою Bordetella Pertussis 

коклюш / токсин специфічними антитілами. Імунний комплекс, утворений пов'язаним кон'югатом,  

візуалізується додаванням субстрату тетраетил бензидину (ТМБ), що дає синій продукт реакції. 

Інтенсивність цього продукту пропорційна кількості Bordetella pertussis , коклюш / токсин 

специфічних IgА антитіл в зразку. Сірчана кислота додається, щоб зупинити реакцію. Це дає жовтий 

колір кінцевої точки. Абсорбція при довжині хвилі 450 нм зчитується за допомогою ІФА рідера 

мікропланшету. 

 

4. МАТЕРІАЛИ 

 

4.1. Реагенти, що постачаються 
 МТР Bordetella pertussis покриті лунки (IgА): 12 розбірних 8-луночних стріпів, що відламуються, з 

покриттям Bordetella pertussis коклюшний антиген; в запечатуваній алюмінієвій фользі. 

 SAMPLEDIL IgА Розчинник зразку ***: 1 флакон, що містить 100 мл готовий до використання 

буфер для розведення зразка ; рН 7,2 ± 0,2; жовтий колір; білий ковпачок. 

 TMB STOP Стоп розчин: 1 флакон, що містить 15 мл. Готова до використання сірчана кислота, 0,2 

моль / л; червоний ковпачок. 

 WASHBUF промивний розчин (20x конц.) *: 1 флакон, що містить 50 мл 20-кратного 

концентрованого буфера (рН 7,2 ± 0,2) для промивання лунок, білий ковпачок. 

             ENZCONJ Bordetella pertussis коклюшу анти - IgА кон'югат **: 1 флакон, що містить 20 мл 

пероксидази міченого кролика антитіла до людського IgА; фіолетовий колір, готовий до 

використання; чорний ковпачок 

             ТМВ SUBS ТМВ Розчин субстрату: 1 флакон, що містить 15 мл 3,3 ', 5,5'-

тетраметілбензідін (ТМБ); готовий до використання; жовтий ковпачок. 

            CONTROL + Bordetella pertussis коклюшу IgА Позитивний контроль ***: 1 флакон, що 

містить 2 мл; жовтий колір; готовий до використання; червоний ковпачок. 

            CONTROL СО Bordetella коклюшу IgА - пороговий контроль ***: 1 флакон, що містить 3 

мл; колір жовтий; готовий до використання; зелений ковпачок. 

           CONTROL - Bordetella коклюшу IgА Негативний контроль ***: 1 флакон, що містить 3 мл; 

жовтий колір; готовий до використання; синій ковпачок.  

* містить 0,1% Катон після розведення  

** містить 0,2% Bronidox L  

*** містить 0,1% Kathon 

 

4.2.Матеріали, що постачаються 

  1 Тримач стріпів 

  1 Фольга для покриття 

  1 Протокол аналізу 
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4.3.Матеріали та обладнання необхідні 

 ІФА  рідер мікропланшетів, оснащений для вимірювання оптичної густини при 450/620 нм 

 інкубатор  + 37 ° C 

 ручне або автоматичне обладнання для промивки лунок 

 Піпетки для доставки обсягів від 10 до 1000 мкл 

 вихровий міксер пробірок 

 дейонізована або (свіжа) дистильована вода 

 Одноразові пробірки 

 таймер 

 

 

5. СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ 

Реагенти стабільні до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці при зберіганні при 2 - 

8 ° С. 

 

6. ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ 

Дуже важливо довести всі реагенти, зразки і контролі до кімнатної температури (18 - 25 ° C) перед 

пробним запуском. 

 

 6.1 Покриті стріпи, що відламуються. 

 Готові до використання розбірні стріпи, що відламуються, покриті Bordetella pertussis  коклюшним 

антигеном. Зберігати при температурі 2 - 8 ° C. Негайно після видалення стріпів, інші стріпи повинні 

бути запечатані в алюмінієвій фользі разом з вологопоглиначем, що постачаються і зберігатись при 2 

- 8 ° C; Стабільність до закінчення терміну придатності.  

 

6.2.Bordetella, коклюш анти - IgА кон’югат 

Флакон містить 20 мл розчину з анти-людською IgG-пероксидазою хрону, буфером стабілізаторами, 

консервантами і інертним синім барвником. Розчин готовий до використання. Зберігати при 

температурі 2 - 8 ° C. Після першого відкриття стабільність до терміну придатності при зберіганні 

при 2 - 8 ° С. 

 

               6.3.Контролі 

Пляшки з маркуванням позитивний, пограничний і негативний контролі містять готовий до 

використання контрольний розчин. Він містить 0,1% Катону і повинен зберігатися при температурі 2 

- 8 ° C. Після першого відкриття  стабільний до закінчення терміну придатності при умові зберігання 

при 2 - 8 ° С. 

 

             6.4. IgА розчинник зразку. 

Флакон містить 100 мл фосфатного буфера, стабілізатори, консерванти і інертний жовтий барвник. 

Він використовується для розведення зразка пацієнта. Цей готовий до використання розчин повинен 

зберігатися при температурі 2 - 8 ° C. Після першого відкриття стабільний до зазначеного терміну 

придатності при зберіганні при 2 - 8 ° C. 

 

    6.5. Розчин для промивання (20xconc.)  
Пляшка містить 50 мл концентрованого буфера, миючих засобів і консервантів. Розвести  розчин для 

промивання 1 + 19; наприклад 10 мл розчину для промивання + 190 мл свіжої і чистої 

редистильованої води. Розведений буфер стабільний протягом 5 днів при кімнатній температурі. 

Після першого відкриття не є стабільним до закінчення терміну придатності при зберіганні при 2 - 8 

° C. 

 

6.6. ТМВ субстрат розчин. 

Флакон містить 15 мл тетраметилбензидину / перекису водню систему. Реагент готовий до 

використання і повинен зберігатися при температурі 2 - 8 ° С, подалі від світла. Розчин повинен бути 

безбарвним або може мати легкий голубий відтінок. Якщо субстрат перетворюється в забарвлений  
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синім кольором, він може бути заражений і  повинен бути викинутий . Після першого відкриття 

стабільність до закінчення терміну придатності при зберіганні при 2 - 8 ° C. 

 

6.7.Стоп розчин. 

Флакон містить 15 мл 0,2 М розчину кислоти сірчаної (R 36/38, S 26). Це готовий до використання 

розчин повинен зберігатися при температурі 2 - 8 ° C . Після першого відкриття стабільний до 

закінчення терміну придатності. 

 

7. ЗБІР І ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ. 

Використовувати людську сироватку або плазму крові (цитрат) зразки з цим аналізом. Якщо аналіз 

виконується протягом 5 днів після збору зразків, зразок слід зберігати при 2 - 8 ° C; в іншому 

випадку вони повинні бути розділені і зберігатись в глибокому заморожуванні (-70 до -20 ° С). Якщо 

зразки зберігають у замороженому вигляді, перемішати розморожені зразки задовго до тестування. 

Уникати повторних циклів заморожування і розтавання. Теплова інактивація зразків не 

рекомендується. 

 

7.1. Розведення зразків 

Перед аналізом, всі зразки повинні бути розведені 1 + 100 з IgА розчинником зразка. Розлити 10 мкл 

зразка і 1 мл IgА розчину для розведення зразків в пробірки для отримання 1 + 100 розведення і 

ретельно перемішати з Вортекс. 

 

8. ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ. 

8.1. Підготовка аналізу 

Будь ласка, читайте протокол випробувань ретельно перед виконанням аналізу. Надійність 

результатів залежить від строгого виконання протоколу випробувань, як описано. При проведенні 

випробування на автоматичних системах ІФА ми рекомендуємо збільшити стадії промивки від трьох 

до п'яти, а обсяг розчину для промивання з 300 мкл до 350 мкл, щоб уникнути ефектів миття. До 

початку аналізу, план розподілу та ідентифікації для всіх зразків і контролів повинні бути ретельно 

встановлений на  аркуші результатів, що поставляється в наборі. Виберіть потрібну кількість стрипів 

мікропланшету або лунок і помістіть їх в тримач. Будь ласка, призначте щонайменше: 

1 лунка (наприклад, А1) для бланка субстрату 

1 лунка (наприклад, B1) для негативного Контролю, 

2 лунки (наприклад, С1 + D1) для порогового контролю та 

1 лунка (наприклад, E1) для позитивного контролю. 

На розсуд користувача  визначити контролі і зразки пацієнта  в двох примірниках, якщо необхідно. 

Виконати всі кроки аналізу в зазначеному порядку і без будь-яких помітних затримок між кроками. 

Чисті одноразові наконечники повинні бути використані для видачі кожного контроля і зразка. 

Відрегулюйте інкубатор до + 37 ° ± 1 ° C. 

 1. Розлити  100 мкл контролю і розведених зразків у відповідні лунки. Залиште лунку A1 для бланку 

субстрату. 

2. Покрити лунки фольгою, яка постачається в наборі. 

3. Інкубувати протягом 1 години ± 5 хв при температурі + 37 ± 1 ° С.  

4. Коли  інкубація була завершена, видаліть фольгу, аспірувати вміст лунок і промити кожну лунку 

три рази 300 мкл розчину для промивання. Уникайте переповнення з реакційних лунок. Час 

замочування між кожним промивним циклом повинно бути> 5 сек. В кінці обережно видалити 

залишки рідини перевертанням стріпів на тонкий абсорбуючий папір до наступної стадії. 

 Примітки: Промивка важлива! Недостатня промивка призводить до низької точності і помилково 

завищених значень абсорбції. 

5. Розливають 100 мкл Bordetella pertussis  коклюшу анти – IgА - кон'югат в усі лунки за винятком 

бланк лунки (наприклад,A1). Накрийте фольгою. 

6. Інкубують протягом 30 хв при кімнатній температурі. Не піддавати прямому сонячному промінню. 

7. Повторіть крок 4. 

8. Розлити 100 мкл ТМВ розчину субстрату в усі лунки. 

9. Інкубувати протягом рівно 15 хвилин при кімнатній температурі в темноті. 
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10. Розлити по 100 мкл стоп-розчину в усі лунки в тому ж порядку і в тій же швидкістю, що і  TMБ 

розчин субстрату. 

Будь-який голубий колір, який проявляється під час інкубації, перетворюється в жовтий. 

Примітка: високо позитивні зразки пацієнтів можуть мати темний осад хромогену! Ці осади 

впливають при читанні оптичної густини. Попереднє розведення зразка з фізіологічним розчином 

хлориду натрію, наприклад, 1 + 1, рекомендується. Потім розбавляють зразок 1 + 100 з розчинником 

буфера і множать результати в Од на 2. 

11. Вимірюють поглинання зразка при 450/620 нм протягом 30 хв після додавання Стоп –Розчину. 

 

8.2. Вимірювання 

Відрегулюйте  планшет - рідер ІФА мікропланшетів до нуля, використовуючи бланк субстрату в 

лунці A1. 

Якщо - з технічних причин - рідер не може бути налаштований на нуль , використовуючи бланк 

субстрату в лунці A1, віднімати значення абсорбції лунки A1 з усіх інших значень оптичної густини 

вимірюваній для того, щоб отримати надійні результати. 

 Виміряти абсорбцію у всіх лунках при 450 нм і записати значення абсорбції для кожного контроля і 

зразка пацієнта в план розподілу і ідентифікації . Подвійну довжину хвилі читати  з використанням 

620 нм в якості еталонної довжини хвилі рекомендується. 

Коли можливо,  розрахувати значення середньої абсорбції всіх дублікатів. 

 

9. РЕЗУЛЬТАТИ 

9.1.Перевірка достовірності прогона 

Для того, щоб аналіз вважався дійсним, наступні критерії повинні бути виконані:  

 Субстрат бланк в A1: Абсорбція значення <0.100. 

 Негативний контроль в B1: Абсорбція значення <0,200 і < порогового 

 пороговий контроль  в C1 і D1:  значення абсорбції 0,150 - 1.30. 

 Позитивний контроль в E1: Абсорбція значення> порогового. 

Якщо ці критерії не виконуються, аналіз не є дійсним і повинен бути виконаний повторно. 

 

9.2. Розрахунок результатів. 

Порогове значення є середнє значення абсорбції визначення порогового контролю. 

Приклад : значення абсорбції порогового контролю 0,49 + значення абсорбції порогового контролю 

0,47=0,96//2=0,48 

Порогове значення = 0,48 

 

9.3. Інтерпретація результатів 

Зразки вважаються позитивними, якщо значення абсорбції вище,ніж 10% над пороговим. Зразки зі 

значенням оптичної густини на 10% вище або нижче порогового  не слід розглядати як чисто 

позитивні або негативний  сіра зона. 

Рекомендується повторити аналіз ще раз через 2 - 4 тижні зі свіжим зразком. Якщо результати у 

другому аналізі знову в сірій зоні, зразок повинен бути розглянутий як негативний. Зразки 

вважаються негативними, якщо значення оптичної густини нижче, ніж на 10% нижче порогового 

значення. 

 

9.3.1. Результати в одиницях. 

Пацієнт (середнє) значення абсорбції х 10 = [Одиниці = Од]  

Порогове 

 

Приклад 1,216 х 10 = 25 Од (Одиниці) 

                  0.48                                        

Порогове: 10 од 

Сіра зона: 9-11 од 

Негативний: <9 Од 

Позитивний:> 11 Од  
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10. СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 

10 ,1. Точність 

 В аналізі.             Кількість     Середнє                  Cv (%)  

Поз. Сироватка            12                      1,28               5,18 

                                      12                       2,40               6.94 

 

Intra аналіз                Кількість          Середнє     Cv (%) 

 Поз. Сироватка           20                      0,47               7,1 

                                      24                      0,88                4,9 

 

10.2. Діагностична специфічність  

Діагностична специфічність визначається як ймовірність негативного результату аналізу за 

відсутності специфічного аналіту. Це >90 %. 

 

 10,3. Діагностична чутливість  
Діагностична чутливість визначається як ймовірність позитивного результату аналізу в присутності 

специфічного аналіту. Це 93% . 

 

10,4. Вплив 

Вплив з гемолітичною, ліпемічною або жовтяничними сироватками не спостерігається аж до 

концентрації 10 мг / мл гемоглобіну, 5 мг / мл тригліцерид і 0,2 мг / мл білірубін. 

Примітка: Результати відносяться до груп досліджених зразків; це не гарантується специфікаціями. 

 

11. ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 

Бактеріальне забруднення або повторні цикли заморожування-відтавання зразка можуть вплинути на 

значення абсорбції. 

Діагноз інфекційного захворювання не повинен бути створений на основі одного результату тесту. 

Точний діагноз повинен враховувати анамнез, симптоматику, а також серологічні дані. 

У імуносупресивних пацієнтів і новонароджених серологічні дані мають тільки обмежені значення. 

 

12. Запобіжні заходи та попередження 
 Відповідно до статті 1 пункт 2b Європейської директиви 98/79 / ЄС використання in vitro 

діагностики медичних приладів призначено виробником для забезпечення придатності, виконання та 

безпеки продукту. Тому процедура випробування, інформація, запобіжні заходи та попередження в 

інструкції для використання повинні бути строго дотримані. Використання наборів з аналізаторами і 

аналогічним обладнанням повинно бути підтверджено. Будь-яка зміна в конструкції, складі і 

процедурі випробувань, а також для використання в будь-якому поєднанні з іншими продуктами, 

явно не дозволені виробником не дозволяється; користувач сам відповідальний за такі зміни. 

Виробник не несе відповідальності за неправдиві результати і інциденти з таких причин. Виробник 

не несе відповідальності за будь-які результати за допомогою візуального аналізу зразків пацієнтів. 

 Тільки для діагностики в лабораторних умовах. 

 Всі компоненти людського походження, що використовуються для виробництва цих реагентів 

були протестовані на антитіла до ВІЛ антитіл, антитіл анти-HCV і HBsAg, і було виявлено, що не 

реагує. Проте, всі матеріали повинні, як і раніше розглядатися і оброблятися як потенційно 

інфекційні. 

 Не обмінювати реагенти або стріпи з різних лотів. 

 Реагенти інших виробників не повинні використовуватися разом з реагентами цього набору. 

 Не використовуйте реагенти після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці. 

 Використовуйте тільки чисті наконечники піпеток, дозатори та лабораторний посуд. 

 Не плутати ковпачки реагентів, щоб уникнути перехресного забруднення. 

 Закрити флакони з реагентами щільно відразу після використання, щоб уникнути випаровування і 

мікробного забруднення. 

 Після відкриття першого і наступного зберігання перевірити кон’югат і флакони контролів на 

мікробне забруднення перед подальшим використанням. 

 Щоб уникнути перехресного забруднення і помилково завищених результатів прокапувати  зразки 
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пацієнтів і розподілений кон'югат без бризок точно на дно лунок. 

 ІФА призначений тільки для кваліфікованого персоналу, якій знайомий з належною лабораторною 

практикою. 

УВАГА: У використовуваній концентрації Bronidox L майже ніякого токсикологічного ризику при 

контакті зі шкірою і слизовими оболонками! 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Сірчана кислота подразнює очі і шкіру. Зберігати в недоступному для дітей 

місці. При контакті з очами, ретельно промити водою і звернутися до лікаря! 

 

12.1. Утилізація 
Залишки хімічних речовин і препаратів, як правило, розглядаються як небезпечні відходи. Видалення 

цього виду відходів регулюється за допомогою національних і регіональних законів і нормативних 

актів. Зверніться до місцевої влади або компанії з управління відходами, які будуть давати поради 

про те, як утилізувати небезпечні відходи. 

 

13. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ 

№ продукту.: 30113472 Bordetella pertussis IgА ІФА (96 визначень) 

 

 
BIBLIOGRAPHY / LITERATUR / BIBLIOGRAPHIE / BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAFÍA 
Wong,K.H.,and S.K.Skelton.1989.Preparation of filamentous hemagglutinin from Bordetella pertussis and 
assay for serum antibodies to filamentous hemagglutinin and pertussis toxin for clinical and public health 
lab.J.Clin.Microbiol.27:2805-2810 
Zachrisson, G. I.Krantz, T.Lagergard, P.Larsson, R.Sekura, NSigurs, S.Taranger and 
B.Trollfors.1988.Humoral antibody response to pertussis toxin in patient with clinical pertussis measured by 
an enzyme-linked immunosorbent assay.Eur.J.Clin.Microbiol.7:149-154 
Granstrom,M., G.Granstrom, A.Lindtors 1982. Serologic diagnosis of whooping cough by an enzyme-linked 
immunsorbent assay using fimbrial hemagglutinin as antigen.J.Infect.Dis.146:741-745 
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СХЕМА АНАЛІЗУ 

Bordetella pertussis IgА ІФА 

Підготовка аналізу 

Підготуйте реагенти і зразки, як описано. 

Встановити план  розподілу і ідентифікації для всіх зразків і контролів на результат листа. 

Виберіть потрібну кількість стріпів мікропланшета або лунок і вставте їх в тримач. 

 

                                      Процедура аналізу 

 Субстрат 

бланк  

(наприклад,А1) 

Негативний 

контроль 

Позитивний 

контроль 

Пограничний 

контроль 

Зразок 

розведений 

1+100 

Негативний 

контроль 

Позитивний 

контроль 

Пороговий 

контроль 

Зразок 

(розведений 

1+100) 

             - 

 

 

            - 

 

            - 

 

            - 

100 мкл 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

100 мкл 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

100 мкл 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

100 мкл 

 

Накрийте лунки плівкою,яка  поставляється в комплекті 

Інкубувати протягом 1 години при температурі + 37 ° С 

Промити кожну лунку три рази 300 мкл розчину для промивання 

Кон’югат - 

 
100 мкл 

 
100 мкл 

 
100 мкл 

 
100 мкл 

 

Накрийте лунки плівкою, яка поставляється в комплекті 

Інкубують протягом 30 хв при кімнатній температурі 

Промити кожну лунку три рази 300 мкл розчину для промивання 

ТМВ субстрат 100 мкл 

 

100 мкл 

 

100 мкл 

 

100 мкл 

 

100 мкл 

 

Інкубувати протягом рівно 15 хвилин при кімнатній температурі в темряві 

Стоп розчин 100 мкл 

 
100 мкл 

 
100 мкл 

 
100 мкл 

 
100 мкл 

 

Фотометричні вимірювання при довжині хвилі 450 нм (еталонна довжина хвилі : 620 нм) 
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

REF № Кат.: 

LOT № Партії: 

 
Використати до: 

 
Кількість тестів: 

CONC Концентрат 

LYO Ліофілізований 

IVD Медичний пристрій для діагностики in vitro 

 

Оціночний набір 

 
Прочитайте інструкцію перед використанням 

 
Зберігати поодаль від джерел тепла і прямого сонячного світла. 

 
Зберігати при температурі: 

 
Виробник: 

 
Увага! 

Умовні позначення компонентів див. у розділі «Матеріали, що входять до набору». 

 

 

СКАРГИ: Первинно скарги можна пред’явити в письмовому вигляді або усно. Згодом необхідно 

подати їх, включаючи хід дослідження та отримані результати, в письмовому вигляді, з аналітичних 

міркувань. 

ГАРАНТІЯ: Гарантується відсутність у продукті дефектних матеріалів у межах відповідного терміну 

придатності, а також дотримання специфікацій, поданих разом із продуктом. Продукт слід 

використовувати за призначенням, відповідно до всіх інструкцій, наведених в інструкції з 

використання та в межах відповідного терміну придатності продукту. Будь-яка модифікація 

процедури аналізу, або обміну, або змішування компонентів різних партій може негативно вплинути 

на результати. Ці випадки анулюють будь-які вимоги про заміну. 

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЗА БУДЬ-ЯКИХ ОБСТАВИН РІВЕНЬ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА ОБМЕЖУЄТЬСЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЮ ВАРТІСТЮ 

ВКАЗАНОГО (-ИХ)НАБОРУ(ІВ) . ЗА ЖОДНИХ УМОВ ВИРОБНИК НЕ МАЄ НЕСТИ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИПАДКОВІ ЧИ ПОБІЧНІ ЗБИТКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВТРАТУ 

ПРИБУТКУ, ВТРАТУ ПРОДАЖ, ТРАВМИ ЛЮДЕЙ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯ ВЛАСНОСТІ АБО 

ІНШІ ВИПАДКОВІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ.  

 

Уповноважений представник: ТОВ «АЙ ВІ СЕТ»,  01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, буд. 19 А,  
оф. 1,тел.  (044) 223-83-18,  info@ivset.ua www.ivset.ua 

 
IBL International GmbH  

Flughafenstr. 52A, 22335 Гамбург, 

Німеччина 

Тел .:  

E-MAIL:  

WEB: 

+ 49 (0) 40 532891 -0 Факс: -11  

IBL@IBL-International.com  

http://www.IBL-International.com 

mailto:info@ivset.ua

