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ВВЕДЕННЯ 

Коринебактерії - аеробні не спороутворюючі грампозитивні прутки неправильної форми (0,5-1 мкм товщини і 

2-6 мкм довжини). Вони містять коменсали шкіри, помірні патогенні мікроорганізми та кілька основних 

збудників, у тому числі Corynebacterium diphtheriae. Взагалі, вони виділяються як мазок з горла  на вибіркових 

носіях, що містять телурит . Бактеріальна інфекція, викликана коринебактеріями дифтерії, дифтерія, має дві 

форми. Дихальна дифтерія ,як правило, спричинена штамами, що виробляють токсини (токсигенні); шкірні 

захворювання можуть бути викликані токсигенними або нетоксигенними штамами. У дихальній формі 

захворювання утворюється мембрана; цю мембрану звичайно видно на горлі або на мигдалинах. Люди 

можуть помирати від задухи, коли мембрана перешкоджає диханню. 

Інші ускладнення викликані віддаленими ефектами дифтерійного токсину :(міокардит, нервовий параліч). 

Дифтерія шкіри, як правило, є легкою, зазвичай вона складається з невідомих виразок або дрібних виразок і 

тільки рідко при участі токсичних ускладнень (1-2% випадків інфекцій токсикогенними штамами). Дифтерія 

була однією з найбільш поширених причин смерті серед дітей у епосі до вакцинації. 

З моменту впровадження та широкого застосування вакцини проти дифтерійного токсину (формалін -

інактивований дифтерійний токсин) в більшості промислово розвинених країн хвороба зараз характеризується 

випадковими випадками та періодичними спалахами з низькою інтенсивністю Але останні великі епідемії 

дифтерії в деяких країнах Східної Європи знову звернули увагу на цю "забуту" хворобу - і, більшість з цих 

випадків сталися серед підлітків та дорослих, а не дітей. 

Види захворювання симптоми Механізм інфекції 

Corynebacterium 
diphtheriae 

Дифтерія 
(респіраторно) 

біль у горлі і низька 
температура 
набряк шиї ("бичка шия") 
від запалення 
Ускладнення: індукована 
екзотоксином 
шкода іншим органам 

Передача від людини 
до людини 
через близький 
фізичний та 
дихальний контакт 
Передача збільшується 
в 
натовпі та поганих 
соціально-економічних 
умовах 
 

Єдиним ефективним способом контролю дифтерії є профілактична імунізація з дифтерійним токсином. 

Антитіла до токсину захищають від дії токсину; Імунізовані люди можуть бути заражені токсинами штамів 

дифтерії, але системних проявів дифтерії не відбувається. Результат захворювання покращується при 

ранньому, відповідному лікуванні. Необхідне швидке визнання та повідомлення про хворобу важливе для 

раннього забезпечення відповідного лікування дифтерійним антитоксином. Інфекція може бути 

ідентифікована шляхом 

 Мікроскопія: забарвлення по Граму 

 Серологія: виявлення виробництва токсинів за допомогою ІФА 

 

2. ПРИЗНАЧЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ 

ІФА  для дифтерійного токсину призначений для кількісного визначення антитіл класу IgG проти 

Corynebacterium diphtheriae токсину у сироватці людини або плазмі (цитрат). Це дозволяє визначити імунний 

статус пацієнтів, що полегшує індивідуальні рекомендації щодо необхідності базової вакцинації або бустер- 

ін'єкції . 

 

3. ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 

Встановлено кількісне імуноферментне визначення антитіл класу IgG проти C. diphtheriae токсину  методом 

ІФА (імуноферментний аналіз). 

Лунки мікропланшета попередньо покриті інактивованим  специфічним антигеном токсину Corynebacterium 

diphtheriae (токсином) для зв'язування відповідних антитіл зразка. Після промивання лунок необхідно 
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видалити весь незв'язаний матеріал зразка додаванням міченого пероксидазою хрону (HRP)   кон'югату 

антигену IgG. Цей кон'югат зв'язується з захопленими специфічними токсинами антитілами C. diphtheriae. 

Імунний комплекс, утворений зав'язаним кон'югатом, візуалізується додаванням субстрату 

Тетраметилбензидину (ТМБ), який дає синій продукт реакції. Інтенсивність цього продукту  пропорційна 

кількості антитіл, токсин-специфічних  антитіл C. diphtheriae у зразку. 

Сірчану кислоту додають, щоб зупинити реакцію. Це дає жовтий колір наприкінці. Поглинання при 450 нм 

зчитується, використовуючи рідер мікропланшетів ІФА . 

 

4. МАТЕРІАЛИ 

4.1. Реагенти надані 

 MTP C. Дифтерійний токсин Покриті  лунки (IgG): 12 розбірних 8-лункових стріпів, покритих к. дифтерійним 

токсином (токсичними) антигенами; у пакеті з алюмінієвої фольги, що закривається. 

 Розчинник зразка SAMPLEDIL IgG ***: 1 флакон, що містить 100мл буфера для розведення зразка; рН 7,2 ± 

0,2; жовтий колір; готовий до використання; білий ковпачок 

 TMБ стоп розчин: 1 флакон, що містить 15мл сірчаної кислоти, 0,2 моль / л; готовий до використання; 

червоний ковпачок.  

WASHBUF CONC промивний розчин (20х концентрат) *: 1 флакон, що містить 50мл 20-кратного 

концентрованого буфера для промивання лунок; рН 7,2 ± 0,2; білий ковпачок 

 ENZCONJ К. дифтерійний токсин анти-IgG кон'югат **: 1 флакон, що містить 20мл пероксидазою мічених 

антитіл до IgG людини; синього кольору; готовий до використання; чорний ковпачок.  

TMБ SUBS ТМБ розчин субстрату: 1 флакон, що містить 15мл 3,3 ', 5,5'-тетраметилбензидіну (TMБ), готовий 

до використання; жовтий ковпачок.  

CAL A - D К. Дифтерійний токсин IgG стандарти ***: 4 флакони, кожен з яких містить 2мл, жовтого кольоіру; 

готовий до використання: 

Стандарт А: 0,000 МОд / мл; синій ковпачок 

Стандарт B: 0,015 МОд / мл; зелений ковпачок 

Стандарт С: 0,075 МОд / мл; жовтий ковпачок 

Стандарт D: 0,150 МОд / мл; червоний ковпачок 

* містить 0,1% Bronidox L після розведення  

** містить 0,2% Bronidox L 

*** містить 0,1% Kathon 

 

4.2. Матеріали надані: 

1 тримач стріпів,  

1 Фольга для покриття,  

1 Тестовий протокол 

 

4.3. Матеріали та обладнання необхідні. 

 ІФА рідер мікропланшетів, обладнаний для вимірювання поглинання при 450/620 нм.  

 Інкубатор 37 ° C. 

 Ручне або автоматичне обладнання для промивання лунок. 

 Піпетки для подачі об'ємів від 10 до 1000 мкл 

 Вихровий змішувач пробірок. 

 Дейонізована або (свіжо) дистильована вода.  

 Одноразові пробірки.  

 Таймер 

5. СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

 Реагенти стабільні до терміну придатності, зазначеної на етикетці при зберіганні при 2-8 ° С. 
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6. ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ 

Дуже  важливо довести всі реагенти, зразки та стандарти до кімнатної температури (18 - 25 ° С), перш ніж 

проводити випробування!  

 

6.1. Стріпи покриті розбірні 

Готові до використання стріпи, що відламуються, покриваються антигеном токсину C. diphtheriae 
(токсину).  Зберігати при температурі від 2 ° С - 8 ° С.  Негайно після видалення стріпів решту стріпів 
слід залишити в пакеті з алюмінієвої фольги з осушувачем та зберігати при температурі від  2 до 8 ° С; 
стабільність до закінчення терміну дії. 
 

  

6.2. C. дифтерійний токсин анти-IgG кон’югат. 

 Флакон містить 20мл кон'югату з компонентами анти-людської IgG пероксидази хрону, буфером, 

стабілізаторами, консервантами та інертним синім барвником. Розчин готовий до використання. Зберігати при 

температурі від 2 до 8 ° С. Після першого відкриття стабільність до закінчення терміну придатності при 

зберіганні при 2-8 ° С. 

 

6.3. Стандарти  

Флакони, марковані стандартом A, B, C і D, містять готовий до застосування розчин стандартів. Концентрація 

стандартів, відкаліброваних відповідно до "Міжнародного стандарту для антитоксину дифтерії (00/496)", 

становить:  

Стандарт A: 0,000 МОд / мл 

Стандарт B: 0,015 МОд / мл 

Стандарт С: 0,075 МОд / мл 

Стандарт D: 0,150 МОд /  

Розчини слід зберігати при температурі від 2 до 8 ° С і містять 0,1% катона. Після першого відкриття стабільні 

до закінчення терміну експлуатації при зберіганні при 2 - 8 ° C. 

 

6.4. Розчин для зразків IgG. 

Пляшка містить 100мл фосфатного буфера, стабілізатори, консерванти та інертний жовтий барвник. Він 

використовується для розведення зразка пацієнта. Цей готовий до використання розчин слід зберігати при 

температурі від 2 до 8 ° С. Після першого відкриття стабільність до закінчення терміну придатності при 

зберіганні при 2 - 8 ° C. 

 

6.5. Розчин для промивання (20x конц.)  

Флакон містить 50мл концентрованого буфера, миючих засобів та консервантів. Розвести промивний розчин 1 

+ 19; наприклад, Розчин для промивання 10мл + 190мл свіжої та зародкової вільної редистильованої води. 

Розбавлений буфер стабільний протягом 5 діб при кімнатній температурі. Після першого відкриття стабільність  

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

 

6.6. Розчин для субстрату ТМБ 

Флакон містить 15мл системи тетраметилбензидину /пероксиду водню. Реагент готовий до використання, 

його необхідно зберігати при температурі від 2 до 8 ° C, поодаль від світла. Розчин повинен бути безбарвним 

або мати невеликий блідо голубий відтінок. Якщо субстрат перетворюється на синій, він може бути 

забруднений і його слід викинути. Після першого відкриття стабільний до закінчення терміну  придатності при 

зберіганні при 2-8 ° C. 
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6.7. СТОП РОЗЧИН  

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

8 ° С. Після першого відкриття стабільний до закінчення терміну придатності. 

 

7. ЗАБІР ТА ПІДГОТОВКА ЗРАЗКА 

 Використовуйте зразки людської сироватки або плазми (цитрат) в цьому аналізі. Якщо аналіз проводиться 

протягом 5 днів після збору зразка, зразок слід зберігати при 2 - 8 ° С; інакше вони повинні бути  аліквотовані 

та зберігатися глибоко замороженими (від -20 до -70 ° С). Якщо зразки зберігаються у замороженому вигляді, 

перед тестуванням добре перемішайте розморожені зразки. Не допускайте повторного заморожування та 

розморожування. Не рекомендується теплова інактивація зразків. 

 

 7.1. Розведення зразка . 

Перед аналізуванням всі зразки слід розбавити 1 + 100 з розріджувачем зразків IgG. Розвести 10 мкл зразка та 

1мл IgG розчинника зразка в пробірки для одержання розчину 1 + 100 і ретельно перемішайте з  міксером. 

Для пацієнтів з очікуваними концентраціями антитоксину, більшими за стандарт D (0,15 МОд / мл), повторне 1 

+ 1 розведення цієї 1 + 100 розведеного зразка пацієнта повинно бути виконано; наприклад, 100мкл 

розведення першого зразка + 100 мкл розріджувача зразка IgG (добре перемішати). Коефіцієнт розчинення: 2 

 

8. ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 

8.1. Підготовка до аналізу 

Перегляньте протокол випробувань перед виконанням аналізу. Надійність результатів залежить від суворої 

відповідності протоколу випробувань, як описано. Наступна процедура придатна тільки для ручної процедури.  

При проведенні тестування на автоматичних системах ІФА ми рекомендуємо збільшити проміжні кроки від 

трьох до п'яти та обсяг миючого розчину від 300мкл до 350мкл, щоб уникнути ефектів промивання. Перед 

початком аналізу план розповсюдження та ідентифікації для всіх зразків та контролів слід обов'язково 

встановити на таблицю результатів, надану в комплекті. Виберіть необхідну кількість стрипів мікропланшету 

або лунок та вставте їх у тримач.  

Виділіть принаймні:  

1 лунка (наприклад, A1) порожня для субстрату, 

 4 лунки (наприклад, B1, C1 тощо) для стандартів A, B, C та D. 

 Рекомендується визначити зразки пацієнтів у двох примірниках.  

Виконайте всі етапи аналізу в зазначеному порядку та без будь-яких помітних затримок між кроками. Для 

видачі кожного з них слід використовувати чистий одноразовий наконечник для кожного стандарту та зразку. 

 Налаштуйте інкубатор на 37 ° ± 1 ° С. 

1. Розподілити 100мкл кожного стандарту (A, B, C і D) та розбавленого зразка у відповідні лунки. Залиште А1 

порожню для субстрату. 

2. Накрийте лунки фольгою, що поставляється в наборі. 

3. Інкубуйте протягом 1 години ± 5 хвилин при 37 ± 1 ° С. 

4. Коли інкубація завершена, зніміть фольгу, аспіруйте вміст лунок  і тричі промийте кожну лунку з  300 мкл 

промивного розчину. Уникайте переливів з реакційних лунок. Час між кожним циклом промивки повинен 

бути> 5 сек. У кінці уважно зніміть залишкову рідину, постукавши стріпами по тканинному папіру перед 

наступним кроком!  

Примітка: промивання  критично важливе! Недостатнє промивання приводить до поганої точності та 

помилково підвищеної абсорбції. 

5. Розподіліть 100мкл К. дифтерійного токсину анти-IgG-кон'югатом у всі лунки, крім порожньої лунки 

(наприклад, A1). Покрийте фольгою. 

6. Інкубуйте протягом 30 хв при кімнатній температурі (18 - 25 ° C). Не піддавайте впливу прямих сонячних 

променів. 

7. Повторіть крок 4. 
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8. Розподіліть 100мкл розчину субстрату ТМБ у всі лунки. 

9. Інкубуйте рівно 15 хвилин при кімнатній температурі (18-25 ° С) в темноті.  

10. Розподіліть 100 мкл стоп-розчину у всі лунки в тому ж порядку і за такою ж швидкістю, як і для TMБ 

розчину субстрату. 

 Будь-який блакитний колір, що розвивається під час інкубації, перетворюється на жовтий. Примітка. 

Високо позитивні зразки пацієнтів можуть викликати темні осадки хромогену! Ці осади мають вплив при 

читанні оптичної щільності. Розбавляйте зразок, як зазначено у пункті 7.1. розведення зразка. 

11.Виміряйте абсорбцію зразка при 450/620 нм протягом 30 хв після додавання стоп розчину. 

 

 8.2. Вимірювання 

Налаштуйте рідер мікропланшетів ІФА до нуля, використовуючи субстрат (порожню) лунку  A1. Якщо - з 

технічних причин - рідер ІФА не може бути налаштований до нуля, використовуючи субстрат (порожню лунку 

A1, відніміть значення абсорбції  лунки A1 від усіх інших з вимірюваних значень абсорбції для  отримання 

достовірних результатів. Виміряти абсорбцію всіх лунок при 450 нм і записати значення абсорбції для кожного 

контролю і  зразка пацієнта в плані розподілу та ідентифікації. Рекомендовано провести подвійне читання  з 

використанням  референтної довжини хвилі  620 нм. При необхідності обчислити середнє значення  

абсорбції всіх дублікатів 

 

9. РЕЗУЛЬТАТИ 

9.1. Критерії перевірки аналізу 

 Для того, щоб аналіз вважався дійсним, необхідно виконати наступні критерії:  

 субстрат порожня в A1: абсорбція <0,100 ° 

 Стандарт A в B1: абсорбція <0,200  

 Стандарт B в C1: абсорбція> 0,100  

 Стандарт С в D1: Абсорбція> 0,500  

Стандарт D в Е1: Абсорбція> 1.000  

Стандарт A <Стандарт B <Стандарт C <Стандарт D 

 Якщо ці критерії не виконані, аналіз не є дійсним і повинен бути повторений. 

 

9.2. Розрахунок результатів  

Для отримання кількісних результатів в МОд / мл наносять (середнє) значення  абсорбції 4 стандартів A, B, C та 

D на (лінійному / лінійному) графічному папері у системі координат з їх відповідними концентраціями (0,000, 

0,015 , 0,075, 0,150 МОд / мл) і намалюйте стандартну калібрувальну криву (значення поглинання на 

вертикальній площині, концентрації на горизонтальній осі X). Зчитайте результати цієї стандартної кривої, 

використовуючи (середнє) значення абсорбції кожного зразка пацієнта та контролю.  

Примітка: зчитування додаткових (1 + 1) розведених зразків пацієнта повинно бути помножено на 

відповідний фактор розведення для отримання правильних результатів! (Розведення: 1 + 1 = коефіцієнт 

розведення: 2). Всі доступні комп'ютерні програми доступні можуть бути використані для автоматичного 

читання та розрахунку результатів. 
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9.3. Типова калібрувальна крива 

 
 

9.4. Інтерпретація результатів та рекомендацїї [МОд/ мл] *  

Кожен результат повинен бути ретельно оцінений лікарем  

<0.01 Немає захисного рівня антитіл  

Рекомендований негайний повний курс основної імунізації  

0.01 - 0.09 немає надійного захисту! Негайна бустерна ін’єкція рекомендується. 

0,1 - 1,0 Надійний захист 

>1,0 Надійний довгостроковий захист! 

 Близько 10 років після останнього бустерного контролю та бустер- ін’єкції рекомендується. Рекомендується 

перевірити базову імунізацію або бустер через 4-6 тижнів після імунізації та надати дані щодо сертифіката 

вакцинації.  

* згідно з: RKI 1999 

10. ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 

10.1.Точність 

 В аналізі           кількість    Середнє значення (OЩ)                        CV (%)  

Слабо позит.      24                           0.95                                                   12.1 

Позит.                 24                          3,02                                                       2,1 

Між аналізами кількість Середнє значення (МОд / мл)                  CV (%) 

 Слабо позит.          12                     0.04                                                      11.4 

Позит.                       12                     0,16                                                      2,8 
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10.2. Діагностична специфічність 

Діагностична специфічність визначається як ймовірність аналізу негативного результату за відсутності 

специфічного аналіту. Це 84,6% 

10,3. Діагностична чутливість  

Діагностична чутливість визначається як вірогідність аналізу позитивної оцінки за наявності специфічного 

аналіту. Це 100% . 

10.4. Аналітична чутливість 

 Аналітична чутливість - визначена як очевидна концентрація аналіту, яку можна відрізнити від нульового 

калібратора - 0,01 МОд / мл.  

10.5.Вплив 

Не спостерігаються вплив з гемолітичною, ліпемічною або жовтяничною сироватками до концентрації 10 мг / 

мл гемоглобіну, 5 мг / мл тригліцеридів та білірубіну 0,2 мг / мл. Примітка. Результати відносяться до груп 

досліджених зразків; це не гарантовані специфікації. 

11. ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 

 Бактеріальне забруднення або повторні цикли заморожування-розморожування зразка можуть впливати на 

значення абсорбції. Діагноз інфекційного захворювання не повинен встановлюватися на основі єдиного 

результату тесту. Точний діагноз має враховувати клінічну історію, симптоматику та серологічні дані. У 

пацієнтів з імунодефіцитом та у новонароджених серологічні дані мають обмежене значення. 

12. ЗАПРОБІЖНІ ЗАСОБИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ.   

 Відповідно до пункту 2b статті 1 Європейської директиви 98/79 / EC використання медичних виробів для  in 

vitro діагностики медичні вироби призначені виробником для забезпечення відповідності, характеристик і 

безпеки продукту. Тому процедура аналізу, інформація, запобіжні заходи та попередження в інструкціях для 

використання повинні суворо дотримуватися. Використання тестових наборів з аналізаторами та аналогічним 

обладнанням має бути перевіреним . Будь-які зміни у дизайні, складі та процедурі тестування, а також у будь-

якому використанні в комбінації з іншими продуктами, не затвердженими виробником, не дозволена; сам 

користувач є 

відповідальним за такі зміни. Виробник не несе відповідальності за помилкові результати та інциденти з таких 

причин.  Виробник не несе відповідальності за будь-які результати шляхом візуального аналізу зразків 

пацієнта. 

 Тільки для in-vitro діагностичного використання. 

 Всі компоненти людського походження, що використовуються для виробництва цих реагентів, були 

перевірені на анти-ВІЛ антитіла, анти-HCV антитіла та HBsAg, і були визнані не реактивними. Тим не менше, всі 

матеріали все ще повинні розглядатися та оброблятися як потенційно інфекційні. 

 Не обмінюйте реагенти або стріпи різних виробничих партій. 

 Не слід використовувати реагенти інших виробників разом з реагентами цього тест-набору. 

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

 Використовуйте тільки чисті піпетки, дозатори та лабораторний посуд. 

 Не обмінюйте гвинтові ковпачки  ампул реагентів, щоб уникнути перехресного зараження. 

 Закрийте флакони реагенту негайно після вживання, щоб уникнути випаровування та мікробного 

забруднення. 

 Після першого відкриття та подальшого зберігання перевіряйте кон'югати та  флакони контролів на 
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мікробне забруднення для подальшого використання. 

 Щоб уникнути перехресного зараження та помилково підвищених результатів, прокапувати зразки пацієнтів 

та розподіляти кон'югат без   точно на дно лунок. 

 ІФА призначений тільки для кваліфікованого персоналу, який добре знайомий з належною лабораторною 

практикою. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. У використовуваній концентрації Bronidox L майже не викликає токсикологічного ризику 

при контакті з шкірою і слизовими оболонками ! 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: сірчана кислота дратує очі і шкіру. Тримайте в недоступному для дітей місці. Після 

контакту з очами, ретельно промийте водою та зверніться до лікаря! 

 

12.1. Утилізація 
 
Залишки хімікатів та препаратів, як правило, розглядаються як небезпечні відходи. Утилізація цього 
виду відходів регулюється національними та регіональними законами та нормами. Зверніться до місцевої 
влади або компанії з поводження з відходами, які нададуть поради щодо утилізації небезпечних відходів. 
 
13.  ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАМОВЛЕННЯ 
Каталожний No.: 30113620 diphteria toxin  IgG ІФА (96 визначень)  
 
ЛІТЕРАТУРА 
BGA, Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO)des Bundesgesundheitsamtes vom 22.2.1994, 
Bundesgesundheitsblatt 8/94 
CDC, International Notes (1993): Diphtheria Outbreak-Russian Federation, 1990-1993:Morbidity and Mortality 
Weekly Report 42:840 
Hofmann,F.,F.Schuh,M.Michaelis,U.Stößel (1994):Zur Akzetanz von Schutzimpfungen bei Ärzten und bei der 
Allgemein-bevölkerung,Ges.Wes.56,371-376 
WHO (7.5.1993):Expanded Programme on Immunization-Outbreak of diphtheria,update Wkly Epid Rec 
No.19,134-138 
WHO (26.8.1994):Expanded Programme on Immunization-Diphtheria Epidemic.Wkly Epid Rec Nr.34 
RKI (1999) Populationsimmunität gegen Diphtherie und Pertussis. Epidemiologisches Bulletin 1/99, 1-4 
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СХЕМА АНАЛІЗУ 

 

Підготовка аналізу 

Приготуйте реагенти та зразки, як описано. 

Створити план розподілу та ідентифікації для всіх 

зразків та контролів на сторінці результатів. 

Виберіть потрібну кількість  стріпів мікропланшету або лунок і 

вставте їх у тримач. 

 

 

 

  

 Бланк 
субстрату 
(напр.А1) 

Стандарт А Стандарт В Стандарт С Стандарт D Зразок 
(розведення 
1+100) 

Стандарт А - 100 мкл - - - - 

Стандарт В - - 100 мкл - - - 

Стандарт C - - - 100 мкл - - 

Стандарт D - - - - 100 мкл - 

Зразок 
(розведення 
1+100) 

- - - - - 100 мкл 

Покрийте лунки фольгою, що постачається в наборі. 
Інкубуйте протягом 1 години при + 37 ° С 
Промивайте кожну лунку тричі 300мкл промивного розчину 

Кон’югат - 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 

Покрийте лунки фольгою, що постачається в наборі. 
Інкубуйте протягом 30 хвилин при кімнатній температурі 
Промивайте кожну лунку тричі 300мкл промивного розчину 

ТМБ 
СУБСТРАТ 

100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 

Інкубувати 15 хвилин при кімнатній температурі в темряві  

Стоп розчин 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 

Фотометричне вимірювання при 450 нм (референтна 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. 

 

 
 

 

 
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 


