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1. ВСТУП 
Кандида біла (Candida albicans ) - це всюдисущі дріжджі, подібні до грибів, що належать до 
сімейства аскомікотових. 
Це факультативний збудник, що належить до нормальної мікробної флори шкіри та слизової. Окрім 
дріжджової форми, яка з’являється переважно при поверхневих інфекціях, так звані псевдоміцелії –  
ще одна морфологічна форма аскомікот. Псевдоміцелії переважають при інвазивному мікозі. Хоча 
гриб не є патогенним у здорових людей, він може бути умовно патогенним у тих, хто страждає на 
різні захворювання, а також у тих, хто інтенсивно лікується антибіотиками широкого спектру дії або 
імунодепресивними засобами. Кандидоз викликається приблизно до 90% від C. albicans. Це гостра, 
поверхнева або підгостра інвазивна інфекція. Гострі інфекції грибком можуть спричинити ураження 
порожнини рота, піхви, шкіри та нігтів. Підгострі інфекції можуть вражати бронхи, легені, серце або 
мозкові оболонки. У пацієнтів з імунодепресантами із клітинним імунодефіцитом, наприклад, хворих 
на СНІД, C. albicans може призвести до серйозних некрозів інфікованих тканин. 
 

Види Захворювання Симптоми (наприклад) Шлях передачі 
Кандида біла Кандидоз Залежно від місця розташування C. 

albicans інфекції, тип ураження 
різний. Наприклад, інфекції ротової 
порожнини мають типові кремово-
білі плями молочниці, тоді як при 
бронхіальному кандидозі кашель є 
найбільш характерним симптомом 

Ендоген: Зазвичай кандидоз 
обумовлений підвищеною 
сприйнятливістю до представника 
нормальної флори людини.  
Екзоген: передача між особинами: 
зараження новонароджених з родових 
шляхів; передача через не- стерильне 
лікарняне обладнання 

 
Наявність збудника захворювання або інфекції може бути визначена за допомогою : 
Мікроскопії  
Серології: Виявлення антитіл методом ІФА 
 
 
1. ПРИЗНАЧЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ  
ІФА Кандида біла IgA призначений для якісного визначення антитіл класу IgA проти Кандиди білої 

у сироватці крові або плазмі людини (цитрат, гепарин).  
 
2. ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 
 Якісне імуноферментне визначення специфічних антитіл базується на методі ІФА 

(імуноферментний аналіз). Мікропланшети покриті специфічними антигенами для зв'язування 
відповідних антитіл зразка. Після промивання лунок для видалення всього незв'язаного 
матеріалу зразка додають кон'югат, мічений пероксидазою хрону (HRP). Цей кон’югат 
зв’язується із захопленими антитілами. На другому етапі промивання незв'язаний кон'югат 
видаляють. Імунний комплекс, утворений зв’язаним кон’югатом, візуалізується додаванням 
субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), який дає синій продукт реакції. Інтенсивність цього 
продукту пропорційна кількості специфічних антитіл у зразку. Для зупинки реакції додають 
сірчану кислоту. Це створює жовтий колір кінцевої точки. Поглинання при 450/620 нм 
зчитується за допомогою рідера мікропланшетів ІФА. 

 
 
 
1. МАТЕРІАЛИ 
1.1. Реагенти надані 
  Мікропланшет:. 12 розбірних 8-лункових відривних стріпів, покритих антигенами Кандида Біла; в 
алюмінієвій фользі, що повторно закривається 
  Ферментний кон’югат: 1 ф л а к о н ,  щ о  м і с т и т ь  20 мл міченого пероксидазою антитіла 
до IgA людини у фосфатному буфері (10 мМ); колір фіолетовий; готовий до використання; чорний ковпачок. 
  Позитивний контроль: 1 флакон, що містить 2 мл контролю (сироватка або плазма 
людини); колір жовтий; готовий до використання; червоний ковпачок  
  Негативний контроль: 1 флакон, що містить 2 мл контролю (сироватка або плазма 
людини); колір жовтий; готовий до використання; блакитний ковпачок. 
 Пороговий контроль: 1 флакон, що містить 3 мл контролю (сироватка або плазма 
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TMB SUBS 

SAMPLEDIL 
людини); колір жовтий; готовий до використання; зелений ковпачок. 
 Розчинник зразка: 1 пляшка, що містить 100 мл фосфатного буфера (10 мМ) для 
розведення зразка; рН 7,2 ± 0,2; колір жовтий; готовий до використання; білий ковпачок. 
  Субстрат ТМБ: 1 пляшка, що містить 15 мл 3,3 ', 5,5'-тетраметилбензидину (ТМБ), <0,1%; 
готовий до використання; жовтий ковпачок; <5% NMP. 
  Промивний розчин (20 разів конц.): 1 пляшка, що містить 50 мл 20-кратного 
концентрованого фосфатного буфера (0,2 М), рН 7,2 ± 0,2, для промивання лунок; білий ковпачок. 
  TMB STOP Стоп Розчин: 1 пляшка, що містить 15 мл сірчаної кислоти, 0,2 моль / л; готовий до                      
використання; червоний ковпачок. Що стосується потенційно небезпечних речовин, перевірте паспорт  
1.2. Надані матеріали  
♣ 1 Фольга покриття  
♣ 1 Інструкція по застосуванню (IFU) 
 
1.3.  Потрібні матеріали та обладнання 
♣  Рідер мікропланшетів ІФА, обладнаний для вимірювання поглинання при 450/620 нм 
♣ Інкубатор 37 ° C 
♣ Ручне або автоматичне обладнання для промивання лунок 
♣ Піпетки для подачі обсягу від 10 до 1000 мкл  
♣ Вихровий  змішувач пробірок 
♣ Дистильована вода  
♣ Одноразові пробірки 
2. СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ЗБЕРІГАННЯ 
 Зберігайте комплект при температурі 2 - 8 ° C. Відкриті реагенти стабільні до закінчення терміну 
придатності, зазначеного на етикетці, при зберіганні при температурі 2 - 8 ° C.  
3.  ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТУ  
Дуже важливо довести всі реагенти та зразки до кімнатної температури (20 - 25 ° C) і перемішати їх 
перед початком прогону аналізу!  
3.1. Мікропланшет з покриттям  
Розбірні стріпи покриття покриті антигенами Кандиди білої. 
 Відразу після видалення стріпів решту стріпів слід повторно запечатати в алюмінієвій фользі разом 
із осушувачем, який подається і зберігається при температурі 2 - 8 ° C.  
 
3.2. Промивний буфер (20-кратний конц.) 
 Розведений буфер для промивання 1 + 19; наприклад 10 мл промивного буфера + 190 мл 
дистильованої води. Розведений буфер стабільний протягом 5 днів при кімнатній температурі (20 - 
25 ° C). Якщо в концентраті з’являються кристали, розігрійте розчин до 37 ° C, наприклад на водяній 
бані. Добре перемішайте перед розведенням. 
 6.3. Розчин субстрату TMБ 
 
Реагент готовий до використання і повинен зберігатися при температурі 2 - 8 ° C, подалі від світла. Розчин 
повинен бути безбарвним або мати легкий синій відтінок. Якщо субстрат перетворюється на синій, можливо, 
він забруднився і його слід видалити. 
 
 
4. ЗБІР ЗРАЗКІВ І ПІДГОТОВКА  
Для цього аналізу використовуйте зразки сироватки або плазми крові людини (цитрат, гепарин). 
Якщо аналіз проводиться протягом 5 днів після забору зразків, зразки слід зберігати при температурі 
2 - 8 ° C; в іншому випадку їх слід розподілити на аліквоти та зберігати в глибокому замороженні (-70 
... -20 ° C). Якщо зразки зберігаються замороженими, добре перемішайте розморожені зразки перед 
тестуванням. Уникайте повторного заморожування та розморожування. Теплова інактивація зразків 
не рекомендується.  
4.1. Розведення зразка  
Перед аналізом усі зразки слід розвести 1 + 100 розчинником для зразків. Розподіліть 10 мкл зразка 
та 1 мл розчинника для зразків у пробірки, щоб отримати розведення 1 + 100, і ретельно 
перемішайте з вировим міксером Vortex.  
 
 
 

WASHBUF  CONC 
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8. ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
 8.1. Підготовка до тесту  
Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію по застосуванню перед проведенням аналізу. Надійність 
результату залежить від суворого дотримання інструкції із застосування, як описано. Наступна 
процедура випробування затверджена лише для ручної процедури. При проведенні тесту на 
автоматичних системах ІФА ми рекомендуємо збільшити кроки промивання з трьох до п’яти, а об’єм 
миючого буфера з 300 мкл до 350 мкл, щоб уникнути ефектів промивання. Зверніть увагу на розділ 
12. Перед початком аналізу план розподілу та ідентифікації всіх зразків та стандартів / контролів 
(рекомендовані копії) слід ретельно встановити на макеті таблички. Виберіть необхідну кількість 
стріпів мікропланшету або лунок та вставте їх у тримач. Виконайте всі етапи аналізу у наведеному 
порядку та без будь-яких затримок. Для дозування кожного стандарту / контролю та зразка слід 
використовувати чистий одноразовий наконечник. Відрегулюйте інкубатор на 37 ± 1 ° C. 
 1. Розподіліть 100 мкл стандартів / контролів та розведених зразків у відповідні лунки. Залиште 
лунку A1 для субстрату Бланк.  
2. Накрийте лунки фольгою, що входить до набору. 
3. Інкубуйте 1 годину ± 5 хв при 37 ± 1 ° С. 
4. По закінченні інкубації видаліть фольгу, просочіть вміст лунок і промийте кожну лунку тричі 300 
мкл промивного буфера. Уникайте переливу з реакційних лунок. Інтервал між промиванням і 
аспірацією повинен бути> 5 с. В кінці обережно видаліть залишок рідини, постукуючи стріпами по 
паперу перед наступним кроком!  
Примітка: Миття важливо! Недостатня кількість промивання призводить до поганої точності та 
помилкових результатів.  
5. Розподіліть 100 мкл кон'югату у всі лунки, крім лунки субстрату А1.  
6. Інкубуйте протягом 30 хв при кімнатній температурі (20 - 25 ° C). Не піддавайте дії прямих 
сонячних променів. 
7. Повторіть крок 4. 
8. Розподіліть 100 мкл розчину субстрату TMБ у всі лунки.  
9. Інкубуйте рівно 15 хв при кімнатній температурі (20 - 25 ° C) у темряві. Синій колір виникає 
внаслідок ферментативної реакції.  
10. Розподіліть 100 мкл стоп-розчину у всі лунки в однаковому порядку і з тією ж швидкістю, що і для 
розчину субстрату TMБ, таким чином відбувається зміна кольору від синього до жовтого.  
11. Виміряйте поглинання при 450/620 нм протягом 30 хв після додавання стоп-розчину.  
8.2. Вимірювання 
 Налаштуйте рідер мікропланшетів ІФА на нуль за допомогою Субстрат Бланк. Якщо - з технічних 
причин - рідер мікропланшетів ІФА неможливо відрегулювати на нуль за допомогою Субстрат Бланк, 
відніміть його значення поглинання від усіх інших значень поглинання, отриманих для отримання 
надійних результатів! Виміряйте поглинання всіх лунок при 450 нм та запишіть значення поглинання 
для кожного стандарту / контролю та зразка в компонуванні планшету. Рекомендується біхроматичне 
вимірювання з використанням еталонної довжини хвилі 620 нм. За необхідності обчисліть середні 
значення поглинання всіх дублікатів 
 
9 РЕЗУЛЬТАТИ  
9.1. Критерії перевірки прогону 
Для того, щоб аналіз вважався дійсним, повинні відповідати наступним критеріям:  
♣Субстрат бланк: Значення поглинання <0,100  
♣ Негативний контроль: Значення поглинання <0,200 та <Порогове значення  
♣ Контроль пороговий: Значення поглинання 0,150 - 1,300  
♣ Позитивний контроль: Значення поглинання> Порогового 
 Якщо ці критерії не виконуються, тест не є дійсним і повинен бути повторений.  
 
9.2. Розрахунок результатів 
 Порогове - це середнє значення поглинання, визначене пороговим контролем . 
 Приклад: Значення поглинання пороговий контроль 0,44 + значення поглинання пороговий контрольl 
0,42 = 0,86 / 2 = 0,43 
Порогове = 0,43  
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9.2.1. Результати в одиницях [Од]  
Значення поглинання зразка (середнє) x 10/порогове = [Одиниці = Од]  
Приклад: 1,591 x 10/0,43 = 37Од (одиниці)  
 
9.3. Інтерпретація результатів 

Порогове 10 Од - 

Позитивне > 11 Од Присутні антитіла проти збудника. Відбувся контакт з антигеном (патогеном, 
відповідно вакциною). 

 
Сумнівне 

 
9 – 11 Од 

Антитіла проти збудника не вдалося чітко виявити. Рекомендується повторити 
тест зі свіжим зразком через 2 - 4 тижні. Якщо результат неоднозначний, зразок 
оцінюється як негативний. 

Негативне < 9 Од Зразок не містить антитіл проти збудника. Попередній контакт з антигеном 
(патогеном і вакциною) малоймовірний. 

Діагноз інфекційного захворювання не повинен встановлюватися на підставі одного результату 
обстеження. Точний діагноз повинен враховувати клінічну історію, симптоматику, а також серологічні 
дані. У пацієнтів із ослабленим імунітетом та новонароджених серологічні дані мають лише обмежене 
значення. 

 
9.3.1. Ізотипи антитіл та стан зараження 
 

Серологія Значимість 
 
IgM 

Характеристика первинної відповіді антитіл 
Високий титр IgM з низьким титром IgG: → свідчить про поточну або зовсім недавню інфекцію 
Рідкісні: → персистуючий IgM 

 
IgG 

Характерна для вторинних антитіл реакція 
Може зберігатися протягом декількох років  
Високий титр IgG з низьким титром IgM: → може свідчити про минулу інфекцію 

IgA Виробляється в слизовій оболонці по всьому тілу (⇒ захисний бар’єр) Зазвичай виробляється на 
початку перебігу інфекції 

 
10.СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ  
Результати відносяться до груп досліджених зразків; це не гарантовані технічні характеристики. Для 
отримання додаткової інформації про конкретні характеристики роботи, будь ласка, звертайтесь до 
IBL International.  
 
10.1. Точність  
В аналізі      кількість  Середнє (E)  CV (%)  
# 1                             24                            0,357                                     3,48  
# 2                             24  0,577  3,45  
# 3   24  0,600   5,21 
Між аналізами кількість  Середнє значення (Од)  CV (%)  
# 1                12  15,85  3.01  
# 2  12  15,99  7.05  
# 3  12  4,71  10,85 
 
10.2. Діагностична специфічність 
 Діагностична специфічність визначається як ймовірність  негативного результату аналізу за 
відсутності конкретного аналіту. Це 100,0% (95% довірчий інтервал: 94,04% - 100,0%).  
 
10.3. Діагностична чутливість 
 Діагностична чутливість визначається як ймовірність позитивного результату аналізу у присутності 
конкретного аналіту. Це 100,0% (95% довірчий інтервал: 81,47% - 100,0%).  
 
10.4. Втручання 
 Втручання у гемолітичні, ліпемічні або жовтяничні зразки не спостерігаються до концентрації 10 мг / 
мл гемоглобіну, 5 мг / мл тригліцеридів та 0,5 мг / мл білірубіну. 
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10.5. Перехресна реактивність  
Дослідження групи зразків з активністю антитіл до потенційно перехресно реагуючих параметрів не 
виявило доказів хибнопозитивних результатів через перехресні реакції. 
 
11. ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ  
Бактеріальне забруднення або багаторазові цикли заморожування-відтавання зразка можуть 
вплинути на значення поглинання. 
  
12. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
♣ Відповідно до статті 1, параграф 2b Європейської директиви 98/79 / ЄС, виробництво виробів 
медичного призначення in vitro призначене виробником для забезпечення придатності, 
експлуатаційних характеристик та безпеки виробу. Тому процедура аналізу, інформація, запобіжні 
заходи та попередження в інструкції із застосування повинні суворо дотримуватися. Необхідно 
суворо дотримуватись процедури аналізу, інформації, запобіжних заходів та попереджень в 
інструкції із застосування. Необхідно перевірити використання тестових наборів з аналізаторами та 
подібним обладнанням. Будь-яка зміна конструкції, складу та процедури випробувань, а також будь-
якого використання в поєднанні з іншими продуктами, не схваленими виробником, не дозволяється; 
за такі зміни відповідає сам користувач. З цих причин виробник не несе відповідальності за 
помилкові результати та випадки. Виробник не несе відповідальності за будь-які результати шляхом 
візуального аналізу зразків пацієнта. Тільки для діагностики in vitro.  
♣ Усі матеріали людського або тваринного походження слід розглядати та поводитись з ними як з 
потенційно інфекційними.  
♣ Усі компоненти людського походження, що використовуються для виробництва цих реагентів, були 
протестовані на наявність антитіл проти ВІЛ, антитіл проти HCV та HBsAg, і виявлено, що вони не 
реагують. Не обмінюйтесь реагентами або стріпами різних виробничих партій.Не слід 
використовувати реагенти інших виробників разом з реагентами цього набору для випробувань. Не 
використовуйте реагенти після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці.  
♣ Використовуйте лише чисті наконечники піпеток, дозатори та лабораторний посуд. Не міняйте 
гвинтовими кришками флаконів з реагентом, щоб уникнути перехресного забруднення.  Відразу після 
використання щільно закрийте флакони з реагентом, щоб уникнути випаровування та мікробного 
забруднення. Після першого відкриття та подальшого зберігання перед подальшим використанням 
перевірте кон’югат та стандартні / контрольні флакони на мікробне забруднення.  
♣ Щоб уникнути перехресного забруднення та помилково підвищених результатів, прокапайте з 
піпетки зразки пацієнтів та розподіліть реагенти, не потрапляючи точно в лунки.  
♣ ІФА призначений лише для кваліфікованого персоналу, який знайомий з належними 
лабораторними практиками. 
12.1. Міркування щодо утилізації 
 Залишки хімічних речовин та препаратів, як правило, розглядаються як небезпечні відходи. 
Утилізація цього виду відходів регулюється національними та регіональними законами та 
нормативними актами. Зверніться до місцевих органів влади або компаній з управління відходами, 
які дадуть поради щодо утилізації небезпечних відходів.  
13.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ 
Каталожний №: 30113617 Candida albicans IgA ELISA (96 визначень) 
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Н-метил-2-пиролідон NMP 
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15. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ АНАЛІЗУ 

СХЕМА АНАЛІЗУ 

Підготовка аналізу 

Assay Procedure 
 Субстрат Бланк 

(A1) 
Негативний 
контроль 

Пороговий 
контроль 

Позитивний 
контроль 

Зразок 
(розведення 
1+100) 

Негативний 
контроль 

- 100 мкл - - - 

Пороговий 
контроль 

- - 100 мкл - - 

Позитивний 
контроль 

- - - 100 мкл - 

Зразок 
(розведення 
1+100) 

- - - - 100 мкл 

Закрийте лунки фольгою, що входить до набору 
 Інкубуйте протягом 1 години при 37 ° C  

Промийте кожну лунку тричі 300 мкл промивного буфера 

 
Кон'югат 

 
- 

 
100 мкл 

 
100 мкл 

 
100 мкл 

 
100 µL 

Інкубуйте протягом 30 хв при кімнатній температурі (20-25 ° C) Не піддавайте дії прямих сонячних 
променів Промийте кожну лунку тричі 300 мкл промивного буфера 

TMБ розчин 
субстрату 

100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 

Інкубуйте рівно 15 хв при кімнатній температурі (20 - 25 ° C) у темряві 

TMБ стоп розчин  100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 

Фотометричне вимірювання при 450 нм (референтна довжина хвилі: 620нм) 

 

 

 

 

  



Версія 05072017 9 

 

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 
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http://www.ivset.ua/

	1. ВСТУП
	Кандида біла (Candida albicans ) - це всюдисущі дріжджі, подібні до грибів, що належать до сімейства аскомікотових.
	Це факультативний збудник, що належить до нормальної мікробної флори шкіри та слизової. Окрім дріжджової форми, яка з’являється переважно при поверхневих інфекціях, так звані псевдоміцелії –
	ще одна морфологічна форма аскомікот. Псевдоміцелії переважають при інвазивному мікозі. Хоча гриб не є патогенним у здорових людей, він може бути умовно патогенним у тих, хто страждає на різні захворювання, а також у тих, хто інтенсивно лікується анти...
	Наявність збудника захворювання або інфекції може бути визначена за допомогою :
	Мікроскопії
	Серології: Виявлення антитіл методом ІФА
	1. ПРИЗНАЧЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ
	ІФА Кандида біла IgA призначений для якісного визначення антитіл класу IgA проти Кандиди білої у сироватці крові або плазмі людини (цитрат, гепарин).
	2. ПРИНЦИП АНАЛІЗУ
	Якісне імуноферментне визначення специфічних антитіл базується на методі ІФА (імуноферментний аналіз). Мікропланшети покриті специфічними антигенами для зв'язування відповідних антитіл зразка. Після промивання лунок для видалення всього незв'язаного ...
	1. МАТЕРІАЛИ
	1.1. Реагенти надані
	1.3.  Потрібні матеріали та обладнання
	(  Рідер мікропланшетів ІФА, обладнаний для вимірювання поглинання при 450/620 нм
	( Інкубатор 37   C
	( Ручне або автоматичне обладнання для промивання лунок
	( Піпетки для подачі обсягу від 10 до 1000 мкл
	( Вихровий  змішувач пробірок
	( Дистильована вода
	( Одноразові пробірки

	2. СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ЗБЕРІГАННЯ
	Зберігайте комплект при температурі 2 - 8   C. Відкриті реагенти стабільні до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, при зберіганні при температурі 2 - 8   C.
	3.  ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТУ
	Дуже важливо довести всі реагенти та зразки до кімнатної температури (20 - 25   C) і перемішати їх перед початком прогону аналізу!
	3.1. Мікропланшет з покриттям
	Розбірні стріпи покриття покриті антигенами Кандиди білої.
	Відразу після видалення стріпів решту стріпів слід повторно запечатати в алюмінієвій фользі разом із осушувачем, який подається і зберігається при температурі 2 - 8   C.
	3.2. Промивний буфер (20-кратний конц.)
	Розведений буфер для промивання 1 + 19; наприклад 10 мл промивного буфера + 190 мл дистильованої води. Розведений буфер стабільний протягом 5 днів при кімнатній температурі (20 - 25   C). Якщо в концентраті з’являються кристали, розігрійте розчин до ...
	6.3. Розчин субстрату TMБ
	4. ЗБІР ЗРАЗКІВ І ПІДГОТОВКА
	Для цього аналізу використовуйте зразки сироватки або плазми крові людини (цитрат, гепарин). Якщо аналіз проводиться протягом 5 днів після забору зразків, зразки слід зберігати при температурі 2 - 8   C; в іншому випадку їх слід розподілити на аліквот...
	4.1. Розведення зразка
	Перед аналізом усі зразки слід розвести 1 + 100 розчинником для зразків. Розподіліть 10 мкл зразка та 1 мл розчинника для зразків у пробірки, щоб отримати розведення 1 + 100, і ретельно перемішайте з вировим міксером Vortex.
	8. ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ
	8.1. Підготовка до тесту
	Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію по застосуванню перед проведенням аналізу. Надійність результату залежить від суворого дотримання інструкції із застосування, як описано. Наступна процедура випробування затверджена лише для ручної процедури. П...
	1. Розподіліть 100 мкл стандартів / контролів та розведених зразків у відповідні лунки. Залиште лунку A1 для субстрату Бланк.
	2. Накрийте лунки фольгою, що входить до набору.
	3. Інкубуйте 1 годину ± 5 хв при 37 ± 1   С.
	4. По закінченні інкубації видаліть фольгу, просочіть вміст лунок і промийте кожну лунку тричі 300 мкл промивного буфера. Уникайте переливу з реакційних лунок. Інтервал між промиванням і аспірацією повинен бути> 5 с. В кінці обережно видаліть залишок ...
	Примітка: Миття важливо! Недостатня кількість промивання призводить до поганої точності та помилкових результатів.
	5. Розподіліть 100 мкл кон'югату у всі лунки, крім лунки субстрату А1.
	6. Інкубуйте протягом 30 хв при кімнатній температурі (20 - 25   C). Не піддавайте дії прямих сонячних променів.
	7. Повторіть крок 4.
	8. Розподіліть 100 мкл розчину субстрату TMБ у всі лунки.
	9. Інкубуйте рівно 15 хв при кімнатній температурі (20 - 25   C) у темряві. Синій колір виникає внаслідок ферментативної реакції.
	10. Розподіліть 100 мкл стоп-розчину у всі лунки в однаковому порядку і з тією ж швидкістю, що і для розчину субстрату TMБ, таким чином відбувається зміна кольору від синього до жовтого.
	11. Виміряйте поглинання при 450/620 нм протягом 30 хв після додавання стоп-розчину.
	8.2. Вимірювання
	Налаштуйте рідер мікропланшетів ІФА на нуль за допомогою Субстрат Бланк. Якщо - з технічних причин - рідер мікропланшетів ІФА неможливо відрегулювати на нуль за допомогою Субстрат Бланк, відніміть його значення поглинання від усіх інших значень погли...
	9 РЕЗУЛЬТАТИ
	9.1. Критерії перевірки прогону
	Для того, щоб аналіз вважався дійсним, повинні відповідати наступним критеріям:
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