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1. ВВЕДЕННЯ 

Helicobacter pylori - спіральна грам негативна бактерія (розміром 2-6,5 мкм, джгутикова), яка колонізує 

слизову оболонку людини. Організм знаходиться в слизовому шарі і прилипає до поверхневого слизу епітелію 

шлунка, але взагалі не проникає безпосередньо в слизову оболонку шлунка. Проте є вторинна запальна 

реакція в слизовій оболонці, що веде до хронічного активного гастриту. Helicobacter pylori є основним 

збудником у більшості випадків виразкової хвороби. Частота інфікування в Європі складає близько 30% - 40%, 

у всьому світі близько 50%. Існує зворотний зв'язок між наявністю Інфекції Helicobacter pylori та соціально-

економічним статусом. У країнах, що розвиваються, люди заражаються  інфекцією в ранньому віці таким 

чином, що в молодому віці 90% населення може мати Helicobacter pylori   гастрит. У розвинених західних 

країнах поширеність гастриту Helicobacter pylori значно нижча. За цих умов інтенсивність придбання значно 

повільніше (приблизно 1% за рік), а старша людина - більш імовірно, щоб  буде заражена організмом. 

Види Захворювання Механізм інфікування 

Helicobacter 
pylori 

Гастрит 
Дуоденальна і виразкова 
хвороба 
рак шлунка 

 епідеміологія Helicobacter 
pylori  припускає, що передача 
відбувається через пероральний 
шлях, зокрема в районах з 
поганою санітарією 

Інфекція може бути ідентифікована шляхом 

- Гістологія: Giemsa, Warthin Starry або Genta пляма / культура зразків антрального біоптату 

- Ензимологія: виявлення бактеріальної уреази (перевірка дихання сечовини) 

- Серологія: виявлення антитіл 

Тест на позитивне антитіло означає активний гастрит, якщо тільки пацієнт не отримував специфічну анти - Х. 

пілорі терапію раніше. Перевагою серійного тесту ІФА є те, що при тривалому спостереженні після терапії, 

пацієнти можуть бути класифіковані як вилікувані , якщо їх рівень ІФА значно знижується. 

2. ПРИЗНАЧЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ 

Helicobacter pylori IgA ІФА призначений для кількісного визначення антитіл класу IgA 

проти Helicobacter pylori в сироватці людини або плазмі (цитрат). 

3. ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 

Кількісне імуноферментне визначення антитіл класу IgA до Helicobacter pylori базується 

на основі методу ІФА (імуноферментний аналіз). 

Стріпи мікропланшета попередньо покриті рекомбінантними антигенами Helicobacter pylori для зв'язування 

відповідних антитіл зразка. Після промивання лунок видаляють всі незв'язані зразки матеріалу пероксидазою 

хрону (HRP), позначеного анти-людським IgA кон'югатом. Цей кон'югат зв'язується з захопленими 

Хелікобактер - специфічними антитілами. Імунний комплекс, утворений зав'язаним кон'югатом, візуалізується 

шляхом додавання субстрату Тетраметилбензидину (ТМБ), що дає синій продукт реакції. 

Інтенсивність цього продукту пропорційна кількості Helicobacter-специфічних IgA антитіл у 

зразку. Сірчану кислоту додають, щоб зупинити реакцію. Це дає наприкінці жовтий колір. Абсорбцію 

при 450 нм читають, використовуючи рідер  мікропланшету ІФА. 

4. МАТЕРІАЛИ 

4.1 Реагенти надані 

- МТР Helicobacter pylori  мікропланшет з покритими лунками (IgA): 12 розбірних 8-лункових стріпів, що 

відламуються, з покриттям Рекомбінантом антигену Helicobacter pylori; у  багаторазовому пакеті з алюмінієвої 

фольги. 

-Розчинник зразка SAMPLEDIL IgA ***: 1 флакон, що містить 100 мл буфера для розведення зразків; рН 7,2 

±0,2,  жовтого кольору; готовий до використання; біла шапочка 

-TMБ STOP Стоп розчин: 1 флакон, що містить 15 мл сірчаної кислоти, 0,2 моль / л; готовий до використання; 
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червоний ковпачок 

- промивний розчин WASHBUF CONC для промивки (20x концентрат) *: 1 флакон, що містить 50 мл 20-

кратного концентрованого буферу  для промивки лунок; рН 7,2 ± 0,2; білий ковпачок 

- ENZCONJ Helicobacter pylori анти-IgA кон’югат **: 1 флакон, що містить 20 мл пероксидази з маркуванням 

антитіла до IgA людини; фіолетового кольору; готовий до використання; чорний ковпачок 

- TMB SubS TMБ субстрат розчин: 1 флакон, що містить 15 мл 3,3 ', 5,5'-тетра-метилбензидину (TMБ); 

готовий до використання; жовтий ковпачок 

- CAL A-D Helicobacter pylori IgA Стандарти ***: 4 флакони, кожен з яких містить 2 мл; готові до використання: 

Стандарт A: 0 од / мл; синій ковпачок 

Стандарт B: 15 од / мл; зелений ковпачок 

Стандарт С: 50 од / мл; жовтий ковпачок 

Стандарт D: 150 од / мл; червоний ковпачок 

* містить 0,1% бронідокс-л після розведення 

** містить 0,2% Bronidox L 

*** містить 0,1% катона 

4.2. Матеріали надані 

- 1 тримач стріпів 

- 1 фольга для покриття 

- 1 протокол випробувань 

4.3. Матеріали та обладнання потрібні 
- ІФА  рідер мікропланшетів, обладнаний для вимірювання абсорбції  при 450/620 нм 
- Інкубатор + 37 ° С 
- Ручне або автоматичне обладнання для промивання лунок  
- піпетки для доставки об'єму 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, зазначеного на етикетці при зберіганні при 2-8 ° С. 

6. ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ 

Це дуже важливо довести всі реагенти, зразки та стандарти до кімнатної температури (20 - 25 ° С), перед 

початком аналізу. 

6.1. Покриті розбірні стріпи. 

 Готові до використання розбірні стріпи покриті рекомбінантними антигенами Helicobacter pylori. Зберігати 

при 2 - 8 ° С. Негайно після видалення стріпів залишкові стріпи повинні бути упаковані в багаторазовий пакет з 

фольги з осушувачем, що надається і зберігається при температурі від 2 до 8 ° С; стабільність до закінчення 

терміну придатності. 

6.2. Helicobacter pylori анти-IgA кон'югат  

У флаконі міститься 20 мл розчину з пероксидазою хрону з антитілом IgA, буфером, стабілізаторами, 

консервантами та інертним фіолетовим барвником. Розчин готовий до використання. Зберігати при 

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

С. 
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6.3. Стандарти  

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

стандартів у одиницях (од) становить:  

Стандарт A: 0 од/мл 

Стандарт B: 15 од/мл 

Стандарт C: 50 од/мл 

Стандарт D: 150 од/мл 

Розчини повинні зберігатися при 2-8 ° C та містять 0,1 % Kathon. 

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

6.4. Розчин для зразків IgA. 

 У флаконі міститься 100 мл фосфатного буфера, стабілізатори, консерванти та інертний жовтий барвник. Він 

використовується для розведення зразка пацієнта. Цей готовий до використання розчин . Після першого 

відкриття стабільності до закінчення терміну придатності при зберіганні при 2-8 ° С. Повинен зберігатись при 2 

- 8 ° С.  

6.5. Промивний розчин (20хконц) 

 У флаконі міститься 50 мл концентрованого буфера, миючих засобів, стабілізаторів та консервантів. Розвести 

промивний розчин 1 + 19; наприклад, 10 мл промивного розчину + 190 мл свіжої та  вільної від бактерій 

редистильованої води. Розбавлений буфер зберігатиметься протягом 5 днів, якщо зберігати при кімнатній 

температурі. Кристали в розчині зникають, розігріваючись до + 37 ° С у водяній бані. Після першого 

відкривання концентрат стабільний до закінчення терміну його дії. 

6.6. ТМБ розчин субстрату. 

 У флаконі міститься 15 мл системи тетраметилбензидину та 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 блідий відтінок. Якщо субстрат перетворюється на синій, він може бути 

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

зберіганні при 2-8 ° C. 

6.7. Стоп розчин. 

У флаконі міститься 15 мл 0,2 М розчину сірчаної кислоти (R 36/38, S 26). Цей готовий до використання розчин 

повинен зберігатися при  2 - 8 ° С. Після першого відкриття стабільність до закінчення терміну придатності при 

зберіганні при 2-8 ° C. 

7. ЗБІР  ТА ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ 

Використовуйте зразки людської сироватки або плазми (цитрат) за допомогою цього аналізу Якщо аналіз 

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

піддані аліквотуванню та зберігатися глибоко замороженими (від -20 до -70 ° С). Якщо зразки зберігаються у 

замороженому вигляді, перед тестуванням добре перемішайте розморожені зразки. Уникати повторного 

заморожування та розморожування. Не рекомендується теплова інактивація зразків у воді. 
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7.1. Розчинення зразка  

Перед аналізом всі зразки слід розбавити 1 + 100 з розчинником зразків IgA. Розподіліть 10 мкл проби та 1 мл 

розчину IgA зразка у пробірки для одержання розчину 1 + 100 і ретельно перемішайте з віхровим міксером. 

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 аналізу підтверджена лише для 

ручного виконання процедури. При проведенні аналізу на автоматичній системі 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 наборі. Виберіть необхідну кількість 

стріпів мікропланшету або лунок та вставте їх у тримач. Виділіть принаймні:  

1 лунка (наприклад, A1) для бланку субстрату,  

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

 Рекомендується визначати зразки пацієнтів у двох примірниках. Виконати всі етапи аналізу у вказаному 

порядку та без будь-яких помітних затримок між етапами.  

Для розподілу кожного контролю і зразка слід використовувати чистий одноразовий наконечник . Налаштуйте 

інкубатор на + 37 ° ± 1 ° С. 

1.Розподіліть 100мкл кожного стандарту (A, B, C та D) та розбавлені зразки у відповідні лунки. Залиште лунку 

A1 для субстрату порожньою (бланк).  

2.Накрийте склянки з фольгою, що поставляється в наборі. 

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

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

промивного розчину. Уникайте переливів з реакційних лунок. Час між цими промиваннями має бути> 5 сек. У 

кінці уважно зніміть залишкову рідину, постукуванням об тканинний папір перед наступним кроком!  

Примітка: промивання критично важливе! 

 Недостатнє промивання призводить до поганої точності та помилково підвищених значень абсорбції 

5. Розподіліть 100 мкл Helicobacter pylori анти-IgA кон'югату у всі лунки, крім порожньої лунки (наприклад, А1). 

Покрийте  фольгою. 

6. Інкубуйте 30 хвилин при кімнатній температурі (20 - 25 ° C). Не піддавайте впливу прямих сонячних 

променів. 

7. Повторіть крок 4. 

8. Розподіліть 100мкл розчину субстрату ТМБ у всі лунки. 

9. Інкубуйте рівно  15 хв при кімнатній температурі (20 - 25 ° C) в темряві.  
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10.Розподіліть 100 мкл стоп-розчину у всі лунки в тому ж порядку і за такою ж швидкістю, як і для TMБ розчин 

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 густини. Рекомендується попереднє розведення зразка з фізіологічним 

розчином хлориду натрію, наприклад, 1 + 1. Потім розбавте зразок 1 + 100 з буфером розведення і 

помножте результати на 2. 

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

8.2. Вимірювання 

Налаштуйте рідер мікропланшетів  ІФА до нуля, використовуючи бланк субстрата (порожню) в лунці А1. 

Якщо - з технічних причин - рідер ІФА не може бути налаштований до нуля, використовуючи бланк субстрату в 

лунці A1, відніміть значення абсорбції лунки A1 від усіх інших виміряних значень абсорбції  для того, щоб 

отримати достовірні результати. 

Виміряти абсорбцію всіх лунок при 450 нм і записати значення абсорбції для кожного контролю і  зразка 

пацієнта в плані розподілу та ідентифікації. Рекомендовано провести двократне читання довжини хвилі з 

використанням довжини  хвилі 620 нм. При необхідності обчислити середнє значення  абсорбції всіх 

дублікатів. 

9. РЕЗУЛЬТАТИ 

9.1. Критерії валідації для аналізу  

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

 Субстрат-порожня в A1: абсорбція <0,100 

 Стандарт A в B1: абсорбція <0.200 

 Стандарт B в C1: абсорбція> 0,100 

 Стандарт C в D1: абсорбція> 0,400 

 Стандарт D в Е1: Абсорбція> 0.900 

Стандарт А <Стандарт B <Стандарт C <Стандарт D 

Якщо ці критерії не виконуються, аналіз недійсний і повинен бути повторений. 

9.2. Розрахунок результатів  

Для отримання кількісних результатів у Од / мл нанесіть (середнє) значення абсорбції 4-х стандартів А, В, С та 

D на (лінійний / лінійний) графічний папір у системі координат навпроти  їх відповідних концентрацій (0, 15, 50 

та 150 од / мл) і намалюйте стандартну калібрувальну криву (значення абсорбції на вертикальній осі, 

концентрації на горизонтальній осі X).  

Зчитати результати з цієї стандартної кривої, використовуючи (середнє) значення абсорбції кожного зразка 

хворого та контроль. 
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Як правило, всі доступні комп'ютерні програми доступні можуть бути використані для автоматичного читання 

та обчислення результатів. 

9.3. Типова калібрувальна крива 

 

9.4. Інтерпретація результатів  

Нормальні діапазони значень для цього ІФА повинні бути встановлені кожною лабораторією на основі власних 

пацієнтів у обслуговуваних географічних регіонах. Наступні значення слід розглядати як директивні : 

  Реактивне значення> 20 Од / мл 

Сіра зона (сумнівні): 15-20 Од / мл 

Не реактивний: <15 од / мл 

10. ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 

 10.1. Точність 

В аналізі            кількість     середнє (ОГ)                                Cv (%) 

Стандарт B           3             0.62                                   9.6 
Стандарт  C          3             1.28                                   6.7 

 Між аналізами            кількість     середнє (ОГ)                      Cv (%) 

 Стандарт B           12             0.63                                   7,2 
Стандарт  C           16             1.27                                   5,9 

10.2. Діагностична специфічність  

Діагностична специфічність визначається як ймовірність негативного результату аналізу  за відсутності 

специфічного аналіту. Це> 95% . 

10.3. Діагностична чутливість  

Діагностична чутливість визначається як ймовірність позитивного результату аналізу  за наявності 

специфічного аналіту. Це 90%.  
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10.4. Аналітична чутливість  

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

калібратора - <5 од / мл. 

10.5. Вплив 

 Не спостерігається втручання 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 

імунодефіцитних пацієнтів та новонароджених серологічні дані мають обмежені значення. 

13. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

 Відповідно до пункту 2b статті 1 Європейської директиви 98/79 / EC, використання медичних діагностичних 

виробів in vitro призначається виробником для забезпечення придатності, продуктивності та безпеки цієї 

продукції. Тому слід чітко дотримуватись процедури аналізу, інформації, запобіжних заходів та попереджень у 

інструкціях щодо використання. Використання тестового набору з аналізаторами та аналогічним обладнанням 

повинно бути перевірено. Будь-яка зміна конструкції, складу та процедури випробувань, а також для будь-

якого використання в комбінації з іншими продуктами, не схваленими виробником, не дозволено; сам 

користувач відповідає за такі зміни. Виробник не несе відповідальності за помилкові результати та інциденти, 

пов'язані з цими причинами. Виробник не несе відповідальності за будь-які результати шляхом візуального 

аналізу зразків пацієнта. 

- Тільки для in-vitro діагностичного застосування.  

- Всі компоненти людського походження, які використовуються для одержання цих реагентів, були 

протестовані на антитіла проти ВІЛ-інфекції, антитіла проти ВГС та HBsAg, і були визнані не реактивними. Тим 

не менше, всі матеріали все ще слід розглядати і обробляти як потенційно інфекційні. 

- Не обмінюйте реагенти або стріпи різних виробничих партій. 

- Реагенти інших виробників не повинні використовуватися разом із реагентами цього випробувального 

комплекту.  

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

лише чисті піпетки, дозатори та лабораторні вироби. 

- Не обмінюйте гвинтові ковпачки реактивних флаконів, щоб уникнути перехресного зараження. -------- 

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

забруднення.  

- Після першого відкриття та наступного зберігання перевірте кон'югат і контрольні флакони на мікробне 

забруднення принаймні для подальшого використання. 

- Щоб уникнути перехресного забруднення та помилково підвищених результатів, прокапуйте зразкі пацієнтів 

і розподіляйте кон’югат без  бризок точно на дно лунок. 
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- ІФА призначений тільки для кваліфікованого персоналу, який добре знайомий з належною лабораторною 

практикою.  

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: У використовуваній концентрації Bronidox L навряд чи є токсикологічним ризиком при 

контакті з шкірою та слизовою оболонкою!  

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. Заходи з утилізації 

 Взагалі, хімічні речовини та препарати розглядаються як небезпечні відходи. Утилізація цього виду відходів 

регулюється національними та регіональними законами та нормами. Зв'яжіться зі своїми місцевими органами 

влади чи компаніями з поводження з відходами, які нададуть поради щодо способів утилізації небезпечних 

відходів.  

13. Інформація для замовлення 

 Номер: 30114044 Helicobacter pylori IgA ІФА (96 Визначень) 

ЛІТЕРАТУРА 

Marshall, B.J., Royce, H., D.I., Goodwin, C.S., Taylor, N.S., Edmonds, P., Sly, L.I., Brenner, D.J. (1982) 
Orginal Isolation of Campylobacter pyloridis from human gastric mucosa. Microbios Letter 25:83 
Warren J.R. (1983) Unidentified curved bacilli on gastric epithelium in active chronic gastritis, Lancet: 1273- 
1275 
Parsonnet, J., Friedman, G.D., Vanderstetten, D.P., Chang, y., Vogelman, J.H., Orentreich, N., Sibley, R.K. 
(1991) H. Pylori infection and the risk of gastric carcinoma. N Engl J Med 325: 1127-1131 
Stolte, M. Eidt, S. (1993) Healing gastric MALT lymphomas by eradicating H. Pylori Lancet 342:568 
Stolte, M. (1992) H. Pylori and gastric MALT lymphoma Lancet 339:745-746 
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СХЕМА АНАЛІЗУ 

Helicobacter pylori IgA ІФА 

Підготовка аналізу 

Приготуйте реагенти та зразки, як описано. 

Встановити  план розподілу та ідентифікації для всіх зразків та стандартів у формі. 

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

Процедура аналізу 

 Субстрат 
бланк (А1) 
порожня 

Стандарт А Стандарт B Стандарт C Стандарт D Зразок 
(розведений 
1+100) 

Стандарт A - 100 мкл - - - - 

Стандарт B - - 100 мкл - -  

Стандарт C - - - 100 мкл -  

Стандарт D - - - - 100 мкл  

Зразок 
(розведений 
1+100) 

- - - - - 100 мкл 

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

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

Покрити лунки з фольгою, що постачається в наборі 
Інкубуйте протягом 30 хв при кімнатній температурі 
Промивайте кожну лунку тричі 300мкл промивного розчину 

ТМБ розчин 
субстрату 

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

Інкубуйте протягом 15 хвилин при кімнатній температурі в темряві 

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

Фотомертичне вимірювання  (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.  

 

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

