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1. ВВЕДЕННЯ 
Вірус Varicella-Zoster (вірус 3 герпесу людини, HHV-3) належить до підродини вірусу герпесу. Частинки вірусу 
близько 145 нм в діаметрі. Вони складаються з подвійної кількості ДНК, оточені ікосаедричним капсидом 
білка та оболонкою, яка містить як клітини-хазяїни, так і вірусні компоненти. Вірус,як правило, передається в 
респіраторних секретах, а єдиний серотип викликає вітряну віспу , високо інфекційну  дитячу хвороба, і зостер 
(оперізуючий лишай), нейродермічну хворобу; обидві хвороби зустрічаються по всьому світу. 
Варіцелла - це гостра хвороба, яка випливає за первинним контактом з вірусом, тоді як зостер – це відповідь 
частково імунітету на реактивацію вірусу вітряної віспи, присутню у тілі в прихованому вигляді. 
  Форма Варіцелла є ендемічною, найбільш поширеними є діти від 2 до 6 років. Курс захворювання, як 
правило, легкий та ускладнений лише у дітей з імунітетом. Рідкі випадки смертельних випадків показують 
багаторазові некротичні ураження головного мозку, легенів (вітряна пневмонія), нирок (геморагічний нефрит), 
селезінки, кісток кісткового мозку, а іноді і  кишкового тракту. Летальність вітряної віспи нижче 0,1%. У 
нечастих інфікуваннях дорослих захворювання є більш суворими, і ускладнення можна очікувати приблизно у 
5% випадків. 
Зостер має низький рівень захворюваності і з'являється зі зростаючою частотою і тяжкістю з розвитком віку. 
Зазвичай процес залишається локалізованим, узагальнення часто зустрічається в стані імунодепресії. 
Фатальні випадки є дуже рідкісними і майже завжди викликані основним захворюванням. 
 

види захворювання симптоми механізм інфікування 
Варіцелла- 
Зостер 
Вірус 
(ВЗВ) 

Варіцелла (первинна 
інфекція) 
Зостер (вторинна 
інфекція) 

Везикулярні висипання 
шкіри і слизових 
оболонок; 
екзантема 
Взагалі, зостер показує 
більше 
запалення і руйнівних 
змін (тобто некроз, 
крововиливи) 

Передача за 
допомогою крапельної 
інфекції - вірус спочатку 
реплікує в слизовій 
оболонці 
мембрани верхніх 
дихальних шляхів, 
а потім поширюється 
гематогенно. 
Період інкубації: 
Варіцелла 14-17 днів 
або 
зостер, можливо, 7-18 
днів 
 

 
Наявність вірусної респіраторної інфекції може бути ідентифікована шляхом: 
♣ Мікроскопія:барвник Гімза; електронна мікроскопія;  
♣ Серологія: виявлення антитіл за допомогою ELISA 
 

2. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
Вірус вітряної віспи IgA ІФА 

 призначений для якісного визначення антитіл класу IgA проти вірусу Varicella-Zoster вітряної віспи в сироватці 
людини або плазмі (цитрат). 

 
3. ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 
Якісне імуноферментне визначення антитіл IgA-класу проти вірусу Varicella-Zoster (VZV) засноване на методі 
ELISA (аналіз з використанням імуноферментного аналізу). 
Лунки стріпи мікропланшету попередньо покриті антигеном вірусу вітряної віспи Varicella-Zoster (VZV) для 
зв'язування відповідного антитіла зразка. Після промивання лунок видаляють всі незв'язані зразки матеріалу 
пероксидазою хрону(HRP), позначеною анти-людським IgA кон'югатом. Цей кон'югат зв'язується з 
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захопленими вірусом вітряної віспи (VZV) - специфічними IgA  антитілами. Імунний комплекс, утворений 
зав'язаним кон'югатом, візуалізується додаванням субстрату Тетраметилбензидину (ТМБ), який дає синій 
продукт реакції. Інтенсивність кольору цього продукту пропорційна кількості специфічних IgA антитіл до вірусу 
вітряної віспи (VZV) в зразку. Сірчану кислоту додають, щоб зупинити реакцію. Це дає жовтий колір наприкінці. 
Абсорбцію на 450 нм читають, використовуючи рідер мікропланшетів  ІФА.  

4. МАТЕРІАЛИ 
4.1. Реагенти надані 
♣ MTP-вірусом вітряної віспи Varicella-Zoster (VZV), покриті лунки (IgA): 12 стріпів  8 луночних,що 
відламуються, покритих антигеном вірусу вітряної віспи Varicella-Zoster (VZV); у пакеті з алюмінієвої фольги, що 
закривається. 
♣ Розчинник зразків SAMPLEDIL IgA ***: 1 флакон, що містить 100 мл буфера для розведення зразка; рН 7,2 
±0,2; жовтого кольору; готовий до використання; білий ковпачок 
♣ TMB Stop Стоп розчин: 1 флакон, що містить 15 мл сірчаної кислоти, 0,2 моль / л; готовий до використання; 
червоний ковпачок 
♣ WASHBUF CONC Промивний розчин (20x конц.) *: 1 флакон, що містить 50 мл 20-кратного концентрованого 
буферу (рН 7,2 ± 0,2) для промивання лунок; білий ковпачок 
♣ ENZCONJ вітряної віспи Varicella-Zoster Virus (VZV) анти-IgA кон’югат **: 1 флакон, що містить 20 мл 
пероксидази міченої кроликовим антитілом до IgA людини; фіолетового кольору, готовий до використання; 
чорний ковпачок 
♣ TMB SUBS TMB розчин субстрату: 1 флакон, що містить 15 мл 3,3 ', 5,5'-тетра-метілбензидіну (TMБ); готовий 
до використання; жовтий ковпачок 
♣ CONTROL +  вірусу вітряної віспи (VZV) IgA Позитивний контроль ***: 1 флакон, що містить 2 мл; жовтого 
коліру; готовий до використання; червоний ковпачок. 
CONTROL CO. Варіцелла-Зостер Вірус (VZV) IgA пороговий контроль ***: 1 флакон, що містить 3 мл; жовтого 
коліру; готовий до використання; зелений ковпачок.  
CONTROL -  вірус вітряної віспи (VZV) IgA негативний контроль ***: 1 флакон, що містить 2 мл; жовтого коліру; 
готовий до використання; синій ковпачок * містить 
* 0,1% бронідокс-л після розведення 
 ** містить 0,2% Бронідокс Л  
*** містить 0,1% Катон 
4.2. Матеріали надані 
1 тримач для стріпів 
 1 фольга для покриття 
 1 протокол тесту 
4.3. Матеріали та обладнання необхідні 
- ІФА мікрохвильовий рідер мікропланшетів, обладнаний для вимірювання поглинання при 450/620 нм.  
- Інкубатор + 37 ° C. 
- Ручне або автоматичне обладнання для промивання лунок 
- Піпетки для доставки об'єму від 10 до 1000 мкл 
- Вихровий міксер пробірок 
- Дейонізована або (свіжо) дистильована вода.  
-Одноразові пробірки 
-таймер 
 
5. СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ЗБЕРІГАННЯ 
 Реагенти стабільні до терміну придатності, зазначеному на етикетці при зберіганні при 2-8 ° С. 
 
6. ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ 
Дуже важливо, привести всі реагенти, зразки та контролі до кімнатної температури (20 - 25 ° С) перед началом 
аналізу. 
 
 6.1. Покриті стріпи 
 Готові до використання стріпи, що відламуються, покриті антигеном вірусу вітряної віспи Varicella-Zoster (VZV). 
Зберігати при 2-8 ° С. Негайно після видалення смужок залишкові смужки слід помістити в пакет з  алюмінієвої 
фольги, ретельно закрити з наданим осушувачем та зберігати при температурі від 2 до 8 ° С; стабільність до 
закінчення терміну придатності.  
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6.2. Варіцелла зостер Вірус (VZV) анти-IgA кон’югат 
Флакон містить 20 мл розчину з пероксидазою хрону з анти-людським IgA, буфером, стабілізаторами, 
консервантами та інертним фіолетовим барвником. Розчин готовий до використання. Зберігати при 
температурі від 2 до 8 ° С. Після першого відкривання стабільність  до моменту закінчення терміну зберігання 
при зберіганні при 2 - 8 ° C. 
 
6.3. Контролі. 
 Флакони, позначені позитивним, пороговим та негативним Контролем, містять готовий до використання 
контрольний розчин. Він містить 0,1% катона і повинен зберігатись при температурі від 2 до 8 ° С. Після 
першого відкриття стабільність до закінчення терміну придатності, при умові зберігання при 2 - 8 ° С. 
  
6.4. Розчин для зразків IgA.  
Флакон містить 100 мл 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. Промивний розчин (20xконц.) У флаконі міститься 50 мл концентрованого буфера, миючих засобів та 
консервантів. Розвести промивний розчин 1 + 19; наприклад, 10 мл промивного розчину + 190 мл свіжої та 
вільної від бактерій дистильованої води. Розбавлений буфер стабільний протягом 5 днів при кімнатній 
температурі. Кристали в розчині зникають при прогріванні до + 37 ° С у водяній бані. Після першого відкриття 
концентрат стабільний до закінчення терміну придатності. 
 
6.6. Розчин субстрату ТМБ. 
 У пляшці 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 легкий голубий 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 
 Флакон містить 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 стабільний до закінчення  терміну придатності. 
 
 7. ЗБЕРІГАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ 
 Використовуйте зразки людської сироватки або плазми (цитрат) з цим аналізом. 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 інактивація зразків у теплій  воді. 
  
7.1.Розведення зразка  
Перед аналізом всі зразки слід розбавити 1 + 100 з розчинником зразків IgA. Розподіліть 10 мкл зразка та 1 мл 
розчину IgA зразка у пробірки для одержання розчину 1 + 100 і ретельно перемішайте вихровим 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 тестування підтверджена лише для 
ручного виконання процедури. При проведенні тестування на автоматичні системи ELISA 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 розподілу та ідентифікації для всіх зразків та контролів слід 
обов'язково встановити на таблицю результатів, надану в комплекті. Виберіть потрібну кількість стріпів 
мікропланшету або лунок і вставте їх у тримач. 
 Виділіть принаймні:  
1 лунка (наприклад, А1) для субстрату порожня,  
1 лунка (наприклад, В1) для негативного контролю,  
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2 лунки (наприклад, С1 + Д1) для порогового контролю та 
 1 лунка (наприклад, E1) для позитивного контролю.  
Рекомендується визначити контролі та зразки пацієнтів у двох примірниках, якщо це необхідно. 
 
Виконайте  всі етапи аналізу в зазначеному порядку та без помітних затримок між кроками. Для видачі 
кожного контролю та зразка слід використовувати чистий, одноразовий наконечник.  
Налаштуйте інкубатор на + 37 ° ± 1 ° C. 
1. Розподіліть контролі  100 мкл та розбавлені зразки у відповідні лунки. Залиште лунку А1 для субстрату 
порожньою. 
2. Накрийте лунки фольгою, що поставляється в наборі. 
3. Інкубуйте протягом 1 години ± 5 хв при температурі 37 ± 1 ° С. 
4. Коли інкубація була завершена, вийміть фольгу, видаліть вміст лунок і промийте кожну лунку  тричі з 
300мкл промивного розчину. Уникайте переливів з реакційних лунок. Час між цими промивками має бути> 5 
сек. У кінці уважно зніміть залишкову рідину постукуванням стріпами по абсорбуючому паперу  перед 
наступним кроком!  
Примітка: промивання критично важливе! Недостатнє промивання призводить до поганої точності та 
помилково підвищених значень абсорбції. 
5. Розподіліть 100 мкл  вірусу Varicella-Zoster (VZV), який містить анти-IgA-кон'югат, у всі лунки, за винятком 
порожньої (наприклад, A1). Покрийте фольгою. 
6. Інкубуйте протягом 30 хв при кімнатній температурі. Не піддавайте впливу прямих сонячних променів. 
7. Повторіть крок 4. 
8. Розподіліть 100мкл розчину субстрату ТМБ у всі лунки. 
9. Інкубуйте рівно 15 хвилин при кімнатній температурі в темноті. 
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 присадки мають 
вплив при читанні оптичної щільності. Рекомендується попереднє розведення зразка з фізіологічним 
розчином хлориду натрію, наприклад, 1 + 1. Потім розбавте зразок 1 + 100 з розчинником буфера і помножте 
результати в одиницях на 2. 
11. Вимірюють поглинання зразка при 450/620 нм протягом 30 хв після додавання Стоп розчину. 
 
8.2. Вимірювання 
Налаштуйте рідер мікропланшетів ІФА до нуля, використовуючи  субстрат порожній в лунці A1. Якщо - з 
технічних причин - рідер ІФА не може бути налаштований до нуля, використовуючи субстрат порожній в A1, 
відніміть значення абсорбції лунки A1 від усіх інших  вимірюваних значень абсорбції для того, щоб отримати 
достовірні результати. 
Виміряйте поглинання всіх лунок при 450 нм і запишіть значення поглинання для кожного контролю і  зразка 
пацієнта в плані розподілу та ідентифікації. Рекомендовано двічі провести читання довжини хвилі з 
використанням референтної хвилі довжини хвилі 620 нм. При необхідності обчислити середнє значення  
абсорбції всіх дублікатів. 
 
9. РЕЗУЛЬТАТИ 
9.1. Виконання критеріїв перевірки 
 Для того, щоб аналіз вважався дійсним, необхідно виконати наступні критерії: 
•  Субстрат порожній у A1: Значення абсорбції <0.100.  
• Негативний контроль у B1: Значення абсорбції <0.200 та <порогового. 
• пороговий контроль  в C1 і D1: значення абсорбції 0.150 - 1.30.   
• позитивний контроль в E1: значення абсорбції> порогового. 
Якщо ці критерії не виконуються, тест недійсний і повинен бути повторений. 
 
9.2. Розрахунок результатів. 
 Порогове - це середнє значення поглинання визначень порогового контролю. 
 Наприклад: Значення абсорбції порогового контролю 0.44 + Значення абсорбції порогового контролю 0.42 = 
0.86 / 2 = 0.43. Порогове = 0.43 
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9.3. Інтерпретація результатів  
Зразки вважаються позитивними, якщо значення абсорбції більше ніж на 10% вище порогового значення. 
Зразки з значенням поглинання 10% вище або нижче порогового не повинні розглядатися як явна позитивні 
або негативні → сіра зона.  
Рекомендовано знову повторити тест через 2 - 4 тижні з новим зразком. Якщо результати в другому тесті 
з'являються знову в сірій зоні, зразок слід вважати НЕГАТИВНИМ. Зразки вважаються НЕГАТИВНИМИ, якщо 
значення оптичної абсорбції нижче, ніж на 10% нижче порогового. 
 
9.3.1. Результати у одиницях 
Значення (середнє) поглинання зразка пацієнта x 10 /порогове= [одиниць = Од]  
Приклад: (1,786 x 10)/0,43 = 42 Од (одиниць)  
Порогове: 10 Од 
Сіра зона: 9-11 Од 
Негативний: <9 Од 
Позитивний:> 11 Од 
 
10 . СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 
 10.1.Точність 
Внутріаналітична         кількість        середнє         Cv (%) 
Поз. Сироватка                   7                    0,65           5,3 
 
Між аналізами             кількість        середнє         Cv (%) 
Поз. Сироватка                     3                  0,68             3,8 
 
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 позитивної оцінки аналізу  за наявності специфічного 
аналіту. Це> 90% . 
 
10.4. Вплив 
Не спостерігається 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 поглинання. Діагноз інфекційного захворювання не повинен встановлюватися на основі єдиного 
результату тесту. Точний діагноз повинен  брати до уваги клінічну історію, симптоматику, а також серологічні 
дані. 
У пацієнтів із порушеннями імунітету та новонароджених серологічні дані мають обмежене значення. 
 
12.ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
♣ Відповідно до пункту 2b статті 1 Європейської директиви 98/79 / EC використання in vitro діагностичних 
медичних виробів призначені виробником для забезпечення відповідності, характеристик і безпеки 
продукту. Тому процедура тестування, 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 дозволені; 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 
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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 випробувального комплекту. 
♣ Не використовуйте реагенти після закінчення терміну придатності, вказаного на етикетці. 
♣ Використовуйте тільки чисті піпетки, дозатори та лабораторні вироби. 
♣ Не обмінюйте гвинтові ковпачки реактивних ампул, 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 контрольні флакони для 
мікробного забруднення до подальшого використання. 
♣ Щоб уникнути перехресного забруднення та помилково підвищених результатів, піпетувати  зразки 
пацієнтів і розподіляти кон'югат без бризок точно на  дно лунок. 
♣ ІФА призначений тільки для кваліфікованого персоналу, який добре знайомий з належною лабораторною 
практикою. 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. У використовуваній концентрації Бронідокс Л 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 промити водою і звернутися 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 для замовлення 
Каталожний №: 30114080  Varicella zoster virus вірус IgA ELISA (96 Визначень) 
 
ЛІТЕРАТУРА 
Croen, K.D., S.E. Straus: VZV latency. Annu. Rev. Microbiol. 45 (1991) 265-285 
Dlugosch, D.,A.M. Eis-Hübinger, J-P. Klein et al.: Diagnosis of actute and latent VZVinfections using 
polymerase chain reaction. J. Med. Virol. 35 (1991) 136-141 
Enders, G., VZV infections in pregnancy. Prog.med. Virol. 25 (1984) 166-196 
Harper, D.R., H.O. Kangro, R.B. Health: Serological responses in varizella and zoster assayed by 
immunoblotting. J.Med. Virol. 25 (1988) 387-398 
Health, R.B.,H.O. Kangro Varizella zoster.Inc: Zuckermann, A.J.,J.E. Banatvala J.R. Pattision 
(eds.):Principles and Practice of Clinical Virology, 2nd edition. John Wiley and Sons, Chichester-New 
 
СХЕМА АНАЛІЗУ 
Вірус вітряної віспи IgA ELISA 
Підготовка до тесту 
Приготуйте реагенти та зразки, як описано. 
Створіть план розподілу та ідентифікації для всіх зразків та контролів на сторінці результатів. 
Виберіть потрібну кількість стріпів мікропланшету або лунок і 
вставте їх у тримач. 
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 ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ  
 Субстрат 

порожній 
(наприклад,А1) 

Негативний 
контроль 

Позитивний 
контроль 

Пороговий 
контроль 

Зразок 
( 
розведений 
1+100) 

Негативний 
контроль 

          - 100 мкл      -   -    - 

Позитивний 
контроль 

           -   - 100 мкл  -    - 

Пороговий 
контроль 

          -  -  - 100 мкл   - 

Зразок 
розведений 

(1+100) 

         - - -   - 100 мкл 

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

Кон’югат - 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 
Покрити лунки з фольгою, що надана в наборі 
Інкубуйте протягом 30 хв при кімнатній температурі 
Промивайте кожну лунку тричі 300мкл промивного розчину 
 ТМБ 
субстрат  

100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 

 Інкубуйте рівно 15 хвилин при кімнатній температурі в темряві 
Стоп розчин 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 

Фотометричне вимірювання при 450 нм (референтна довжини 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 

http://www.ivset.ua/

