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1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 
Естріол, вільний ІФА - це ферментний імунологічний аналіз для кількісного вимірювання вільного 
естріолу (некон'югований естріол) у сироватці протягом другої половини вагітності. Цей набір НЕ 
призначений для оцінки ризику трисомії 21. 
 
2 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ І ПОЯСНЕННЯ 
Естріол (Е3) є основним естрогеном, утвореним фетоплацентарною одиницею під час вагітності. 
Некон'югований E3 проходить через плаценту в материнський кровообіг, де він швидко 
перетворюється в глюкуронід і похідні сульфату для сприяння його виведенню. Період 
напіввиведення естріолу в материнському кровообігу становить лише 20-30 хвилин. Його 
вимірювання тому пропонує зручну та швидку оцінку поточного стану плоду. Рівень естріолу плазми 
постійно зростає протягом всієї вагітності та найшвидше протягом третього триместру (28-40 
тижнів). Раптове зменшення фетоплацентарного виробництва E3 призведе до швидкого падіння 
некон'югованого E3 у материнській сироватці. Є кілька потенціальних переваг для вимірювання 
некон'югованого Е3, а не загальної сироватки або сечі E3. Некон'юговані рівні естріолу є вільними 
від ефектів, пов'язаних з материнською нирковою або печінковою хворобою, і не змінюються при 
введенні деяких антибіотиків. 
Некон'югований Е3 більш точно відображає результат плоду при діабетичній вагітності - так як 
ніякого гідролізу некон'югованого Е3 не потрібно, можливо швидке обертання для результату тесту . 
 
3 ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 
Вільний Естріол ІФА набір - це твердофазний ферментний імуноферментний аналіз (ІФА), 
заснований на принципі конкурентного зв'язування. 
Лунки мікропланшета покриті поліклональним [кролік] антитілом, спрямованим до антигенного 
сайту на Естріол молекулі. Ендогенний естріол зразка пацієнта  конкурує з Естріол пероксидазою 
хрону кон'югатом для зв'язування з антитілом покриття. Після інкубації зв'язаний кон'югат 
змивається. 
Кількість кон'югату зв'язаної пероксидази обернено пропорційна концентрації естріолу у зразку. 
Після додавання розчину субстрату, інтенсивність кольору, що розвивається, обернено пропорційна 
концентрації естріолу у зразку хворого. 
 
4 ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
1. Цей комплект призначений тільки для діагностики in vitro. Тільки для професійного використання. 
2. Всі реактиви цього тест-набору, які містять людську сироватку або плазму, були протестовані та 
підтверджені негативними для ВІЛ-інфекції  I / II, HBsAg та HCV по затвердженим процедурам FDA. 
Проте всі реагенти слід розглядати як потенційно 
біологічні небезпечні у використанні та при утилізації. 
3. Перед початком аналізу прочитайте інструкції повністю та обережно. Використовуйте дійсну 
версію інструкції, вкладену в пакет набору. Будьте впевнені, що все зрозуміло. 
4. Мікропланшет містить відрізні стріпи. Невикористані лунки слід зберігати при температурі від 2 ° 
С до 8 ° С у герметизованому пакеті з фольги та використовувати в передбаченому тримачу. 
5. Піпетування зразків та реагентів повинно бути здійснено якомога швидше і в тій же послідовності 
для кожного етапу. 
6. Використовуйте резервуари лише для окремих реагентів. Це особливо стосується резервуарів 
субстрату. Використання резервуару для розподілу розчину субстрату, який раніше 
використовувався для розчину кон'югату, може перетворити розчин на кольоровий. 
Не вливайте реагенти назад в флакони, оскільки може виникнути забруднення реагентом. 
7. Добре змішайте вміст  лунок мікропланшету, щоб забезпечити надійні результати випробувань. Не 
використовувати повторно мікролунки. 
8. Не дозволяйте лункам висихати під час аналізу; додайте реагенти відразу після завершення 
промивних кроків. 
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9. Перед тим, як почати випробування, дозвольте реагентам досягати кімнатної температури (21 ° С - 
26 ° С). Температура вплине на показники абсорбції аналізу. Однак значення для зразків пацієнта не 
впливатимуть. 
10. Ніколи не піпетуйте ротовою порожниною та уникайте контакту реагентів та зразків зі шкірою та 
слизовими оболонками. 
11. Не курить, не їжте, не пийте та не наносить косметику в районах, де обробляються зразки чи 
комплектуючі реактиви. 
12. Під час обробки зразків та реагентів одягніть одноразові латексні рукавички. Мікробне 
забруднення реагентів або зразків можуть давати хибні результати. 
13. Обробка повинна здійснюватися у відповідності до процедур, визначених відповідним 
національним законодавством щодо обертання біологічно небезпечних речовин, правилами або 
регулюванням. 
14. Не використовуйте реагенти за межами терміну придатності, як показано на етикетках набору. 
15. Всі зазначені обсяги повинні бути виконані відповідно до протоколу. Оптимальні результати 
тесту отримуються лише тоді, коли використовуються калібровані піпетки та рідери мікропланшетів. 
16. Не змішувати та не використовувати компоненти з наборів з різними номерами лотів. 
Рекомендується не обмінюватися лунками різних пластин  навіть однієї партії. Набори, можливо, 
були відправлені або зберігалися в різних умовах і зв’язувальні характеристики пластин можуть 
привести до трохи різних результатів. 
17. Уникайте контакту з СТОП РОЗЧИНОМ, що містить 0,5 M H2SO4. Це може спричинити 
подразнення та опіки шкіри. 
18. Деякі реагенти містять Проклін 300, BND та / або MIT як консерванти. У разі контакту з очима 
або шкірою негайно змийте водою. 
19. ТМБ субстрат має подразнюючу дію на шкіру та слизову оболонку. У разі можливого контакту 
мийте очі з великим обсягом води та шкіри з милом і великою кількістю води. Промити забруднені 
предмети перед повторним використанням. Якщо вдихнули, вивести людину до відкритого повітря. 
20. Хімічні речовини та готові або використані реагенти повинні розглядатися як небезпечні відходи 
згідно з національним законодавством щодо біологічно небезпечних речовин та правилами безпеки.  
21. Для отримання Інформації про небезпечні речовини, включені в набір, зверніться до Паспортів з 
безпеки матеріалів. Матеріали безпеки для цього виробу доступні за запитом безпосередньо з IBL. 
 
5. РЕАГЕНТИ 
5.1 Реагенти, що постачаються. 
1. МТР Мікропланшет, 12 х 8 (розбірні) стріпи, 96 лунок; лунки, покриті антитілами анти - естріол 
(поліклональні) . 
2. ENZCONJ Ферментний кон’югат , 1 флакон, 14 мл, готовий до використання, Естріол, 
кон'югований з пероксидазою хрону; Містить не-ртутний консервант. 
3. CAL 0-5 Стандарти (Стандарти 0-5), 6 флаконів, 1 мл, готовий до використання; Концентрації: 0 - 
0,3 - 1,2 - 4,0 - 15 - 40 нг / мл 
4. CONTROL L + H Низький і високий  контролі, 2 флакони, по 1 мл кожен, готові до використання. 
Для контрольних значень та діапазонів, будь ласка, зверніться до етикеток флаконів  або QC 
сертифікат якості - лист даних. Містить не-ртутний консервант. 
5. TMB SUBS Розчин субстрату, 1 флакон, 14 мл, готовий до використання, тетраметилбензидин 
(TMB) . 
6. WASHBUF CONC Розчин для промивки, 1 флакон, 30 мл (40X концентрований), див. 
"Приготування реагентів" . 
7. TMB STOP Стоп розчин, 1 флакон, 14 мл, готовий до використання, містить 0,5 М H2SO4, 
уникати контакту з стоп розчином. Він може викликати подразнення шкіри та опіки.  
Примітка: Додатковий стандарт 0 для розведення зразків доступний за запитом.  
 
5.2 Матеріали, необхідні, але не надані. 
 - Калібрований рідер мікропланшетів (450 ± 10 нм з референтною длиною хвилі 620 нм- 630 нм). 
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 - Калібровані мікропіпетки із змінною точністю.  
- Абсорбуючий папір. 
 - Дистильована вода  
- таймер 
 - напівлогарифмічний графічний папір або програмне забезпечення для зменшення даних 
 
5.3. Умови зберігання  
 
При зберіганні при температурі від 2 ° С до 8 ° С невідкритих реагентів буде зберігати реакційну 
здатність до закінчення терміну придатності. Не використовуйте реагенти поза цією датою. Відкриті 
реагенти необхідно зберігати при температурі від 2 ° С до 8 ° С. Лунки мікропланшету повинні 
зберігатись при температурі від 2 ° С до 8 ° С. Після того, як пакет з фольги був відкритий, слід 
уважно простежити, щоб він знову був щільно закритий. Відкриті набори зберігають активність 
протягом двох місяців, якщо вони зберігаються, як описано вище. 
 
 5.4. Підготовка реагентів  
Перед використанням доведіть всі реагенти та необхідну кількість стріпів до кімнатної температури. 
 
Промивний розчин 
  Додайте дистильовану воду до 40X концентрованого буферу для промивання. Розбавте 30 мл 
концентрованого розчину з 1170 мл дейонізованої води до кінцевого об'єму 1200 мл. Розбавлений 
розчин для промивки стабільний протягом 1 тижня при кімнатній температурі. 
 
5.5 Утилізація набору. 
 Утилізація набору повинна бути зроблена відповідно до національних правил. Спеціальна 
інформація для даного продукту наведена в Паспорті безпеки матеріалів. 
 
5.6 Пошкоджені тест набори . 
  У випадку будь-якого серйозного пошкодження тест - набору чи компонентів, слід інформувати 
IBL. Сильно пошкоджені одиночні компоненти не повинні використовуватися для тестування. Вони 
повинні зберігатися до прийняття остаточного рішення. Після цього їх слід утилізувати згідно з 
офіційними правилами. 
 
 6 ЗАБІР ЗРАЗКІВ ТА ПІДГОТОВКА 
В цьому дослідженні слід застосовувати сироватку. Не використовуйте гемолітичні, жовтяничні або 
ліпемічні зразки.  
Примітка: зразки, що містять азид натрію, не повинні використовуватися в аналізі.  
 
6. 1.Збір зразків . 
Сироватка: 
 Збирати кров за допомогою венепункції (наприклад, Sarstedt Monovette для сироватки), дозволяють 
згортати і відокремити сироватку шляхом центрифугування при кімнатній температурі. Не робіть 
центрифугування до моменту повного згортання. Пацієнти, що отримують антикоагулянтну терапію, 
вимагають збільшення часу згортання крові. 
 
6.2 Зберігання та підготовка зразків 
Зразки повинні бути закриті та можуть зберігатися протягом 4 днів при температурі від 2 ° С до 8 ° С 
до аналізу. Зразки, що зберігаються протягом тривалого часу (до 19 міс), повинні заморожуватись 
лише один раз при -20 ° С перед аналізом. Розморожені зразки повинні бути кілька разів перевернуті 
до випробувань. 
  



  

 5 
Версія 14.0 2020-12-17  

 
 
6.3 Розведення зразків  
Якщо в ході початкового аналізу виявлено, що зразок містить більше, ніж найвищий стандарт, зразки 
можна розбавити зі стандартом 0 і повторно аналізувати, як описано в процедурі аналізу. Для 
розрахунку Концентрації цей коефіцієнт розведення повинен бути прийнятий до уваги. 
 Приклад: 
 а) розведення 1:10: 10 мкл сироватки + 90 мкл Стандарт 0 (ретельно перемішати)  
б) розведення 1: 100: 10 мкл розведення а) 1:10 + 90 мкл Стандарт 0 (ретельно змішати).  
 
7. ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
7.1 Загальні зауваження 
 - Всі реагенти та зразки необхідно спочатку довести до кімнатної температури. Всі реагенти 
необхідно змішувати без піноутворення. 
 - Після початку випробування всі етапи повинні бути завершені без перерви.  
-  Використовуйте нові пластикові наконечники для піпетки для кожного стандарту, контролю або 
зразка, щоб уникнути перехресного забруднення.  
- Абсорбція є функцією часу і температури інкубації. Перед початком аналізу рекомендується, щоб 
всі реагенти були готові, кришки були вилучені, усі необхідні лунки закріплені утримувачем, тощо. 
Це забезпечить рівний проміжок часу для кожного етапу піпетування без перерви.  
- Як правило, ферментативна реакція лінійно пропорційна часу і температурі. 
 
7.2 Процедура аналізу. 
 Кожний прогон повинен включати стандартну криву. 
1. Зафіксуйте потрібну кількість лунок мікропланшету в  рамі тримача.  
2. Розподіліть 10 мкл кожного стандарту, контролю та зразків новими одноразовими 
наконечниками у відповідні лунки 
3. Розподіліть 100 мкл ферментного кон'югату в кожну лунку. Ретельно  змішайте протягом 10 
секунд. Важливо повне змішування на цьому кроці. 
4.  Інкубуйте протягом 60 хвилин при кімнатній температурі. 
5.  Швидко струсіть вміст свердловин. Промивайте свердловини 4 рази розведеним розчином 
для промивки (400 мкл на лунку). Швидко постукайте лунками на абсорбуючий папір, щоб видалити 
залишкові краплі. Важливе зауваження: чутливість та точність цього аналізу помітно залежать від 
правильності виконання мийної процедури! 
6.  Додайте до кожної лунки 100 мкл  розчину субстрату. 
7.  Інкубуйте протягом 30 хвилин при кімнатній температурі. 
8.  Зупиніть ферментативну реакцію, додаючи 100мкл стоп-розчину до кожної лунки. 
9.  Визначте поглинання (ОГ) кожної лунки 450 нм  (зчитування) та при 620 - 630 нм (віднімання 
фону, рекомендується)  за допомогою рідера мікропланшету. Рекомендується зчитати лунки 
протягом 10 хвилин після додавання стоп розчину. 
 
7.3 Обчислення результатів. 
1. Обчислити середні значення поглинання для кожного набору стандартів, контролів та зразків 
пацієнтів. 
2. Використовуючи напівлогарифмічний графічний папір, побудуйте стандартну криву, шляхом 
нанесення  середнього поглинання, отриманого від кожного стандарту, до його концентрації з 
величиною поглинання по вертикальній (Y) осі і концентрації на горизонтальній (X) осі. 
3. Використовуючи середнє значення абсорбції для кожного зразка, визначте відповідну 
концентрацію зі стандартної кривої. 
4. Автоматизований метод Результати в Інструкціях з використання були розраховані автоматично з 
використанням параметра 4 Parametercurve відповідності. (4 параметрів Rodbard або 4 параметрів 
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Marquardt є переважними методами.) Інші функції перетворення даних можуть давати дещо різні 
результати. 
5. Концентрацію зразків можна прочитати прямо з цієї стандартної кривої. Зразки з концентраціями, 
вищими за високі стандарти, повинні бути додатково розведені або повідомлені як> 40 нг / мл. Для 
розрахунку концентрацій цей коефіцієнт розбавлення необхідно брати до уваги. 
 
7.3.1. Приклад типової стандартної кривої. 
 
Наступні дані тільки для демонстрації і не можуть бути використані замість генерацій даних в 
момент аналізу. 

Стандарт Оптичні одиниці (450 нм) 
Стандарт 0 (0,0 нг/мл) 1,79 
Стандарт 1(0,3 нг/мл) 1,48 
Стандарт 2 (1,2нг/мл) 1,18 
Стандарт 3 (4,0 нг/мл) 0,81 
Стандарт 4 (15,0 нг/мл) 0,52 
Стандарт 5 (40,0 нг/мл) 0,38 

 
8 Очікувані нормальні значення 
Настійно рекомендується кожній лабораторії визначити свої нормальні і аномальні значення. 
 
8.1 Нормальні здорові дорослі 
 В дослідженнях, проведених з очевидно нормальними здоровими дорослими , з використанням 
вільний естріол, ІФА наступні значення спостерігалися:  
 

населення Дійсна 
кількість 

Середнє 
(нг/мл) 

Медіан 
(нг/мл) 

5%-95% 
процентіль [нг / 
мл] 

 2,5%-97,5% 
процентіль 
[нг / мл] 

Діапазон 
Нг/мл 

чоловіки 42 0,359 0,367 0,146-0,573 0,077-0,878 0,075-0,987 
Жінки (не 
вагітні) 

43 0,348 0,286 0,057-0,822 0,038-1,027 0,009-1,307 

 
Результати поодинці не повинні бути єдиною причиною будь-яких терапевтичних наслідків. 
Результати повинні співвідноситись з іншими клінічними спостереженнями та діагностичні тестами. 
 
8.2 Значення під час вагітності  
(друга половина = після менструації) 
Тиждень 
вагітності 
п.м 

Очікувані 
значення 
(нг/мл) 

 Тиждень 
вагітності п.м 

 
Очікувані 
значення 

(нг/мл 

 
Двойна вагітність 
(нг/мл) 

12 0,3-1,0 22-23 2,7-16 3-18 
13 0,3-1,1 24-45 2,9-17 3-20 
14 0,4-1,6 26-27 3,0-18 4-21 
15 1,0-4,4 28-27 3,2-20 4-22 
16 1,4-6,5 30-31 3,6-22 5-25 
17 1,5-6,6 32-33 4,6-23 6-39 
18 1,6-8,5 34-36 5,1-25 7-39 
19 1,9-11 36-37 7,2-29 9-38 
20 2,1-13 38-39 7,8-37 13-40 
21 2,6-14  40-42 8,0-39 --- 
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КЛІНІЧНЕ значення 
Вимір естріолу (Е3) в рідинах організму  зазвичай  використовувався для моніторингу та виміру 
благополуччя плода , особливо у пацієнта з високим ризиком вагітності. Концентрація Е3 у плазмі 
поступово збільшується протягом перших 20 тижнів вагітності та швидше протягом третього 
триместру. Оскільки діапазони для нормальних і аномальних сироваток кон'югованих Е3 широкі та 
перекриваються, одиничне визначення Е3 мало значення. Необхідно часто стежити за пацієнтом для 
встановлення будь-якої індивідуальної тенденції. Послідовно низький рівень або раптове та 
безперервне зниження рівня сироватки Е3 в третьому триместрі триместру є значущим показником 
офтальмологічного стресу і, можливо, внутрішньоматкової смертності. Коли такі спостереження 
робляться, стан плоду слід оцінювати альтернативними способами. Інтерпретація рівноважних рівнів 
Е3 сироватки крові повинна проводитися спільно з іншими клінічними випробуваннями або 
діагностичними процедурами, такими як амніоцентез та ультразвук. Субнормальні рівні Е3 також 
можуть спостерігатися у пацієнтів, яким призначаються певні антибіотики або кортикостероїди, або 
у пацієнтів з порушенням материнської печінкової функції . 
 
 9 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
Завдяки якості лабораторної практики необхідно провести контроль з кожною калібрувальною 
кривою. Для визначення середніх значень та прийнятних діапазонів для забезпечення належної 
ефективності слід провести статистично значуще число контролів. Рекомендується використовувати 
контрольні зразки відповідно до державних та федеральних правил. Використання контрольних 
зразків дозволило забезпечити щоденну дієвість результатів. Використовуйте контролі як  
нормальних, так і  патологічних рівнів. Контроль та відповідні результати лабораторії контролю 
якості зазначаються в сертифікаті якості, доданому до комплекту. Значення та діапазони, зазначені в 
листі з контролю якості, завжди відносяться до поточної партії та мають використовуватися для 
безпосереднього порівняння результатів. Також рекомендується використовувати національну або 
міжнародну програми оцінки якості для забезпечення точності результатів. Використовуйте 
відповідні статистичні методи аналізу контрольних цінностей та тенденцій. Якщо результати аналізу 
не відповідають встановленим прийнятним діапазонам контрольних матеріалів, результати пацієнта 
повинні бути визнані недійсними. У цьому випадку, будь ласка, перевірте наступні технічні області: 
піпетування та пристрої синхронізації; Фотометр, дата закінчення терміну придатності реагентів, 
умови зберігання та інкубації, методи аспірації та миття. Після перевірки вищезгаданих елементів, не 
знайшовши помилки, зв'яжіться безпосередньо з вашим дистриб'ютором або компанією IBL 
International.  
 
10. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 
10.1  Динамічний діапазон аналізу 
 Діапазон аналізу становить 0,021 нг/мл - 40 нг / мл. 
 
 10.2. Специфічність антитіл (крос-реактивність). 
 Наступні речовини були перевірені на перехресні реакції аналізу:  

Доданий стероїд Концентрація 
стероїда 

ОГ 450 Виміряна 
концентрація 

Естріол (Е3) 40 нг/мл 0,39 39,67 нг/мл 
Тестостерон 16 нг/мл 1,758 Н.в. 
Естрадіол (Е2) 2 нг/мл 1,579 Н.в. 
Естрон (Е1) 2 нг/мл 1,712 Н.в. 
Кортизол 800 нг/мл 1,775 Н.в. 

 
Н.в.= Не виявлено 
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10,3. Чутливість 
 Аналітична чутливість ІФА була розрахована шляхом віднімання 2 стандартних відхилень від 
середнього значення 20-ти повторюваних аналізів стандарту 0 і було встановлено, що  становить 
0,075 нг / мл . 
 
 
10.4. Відтворюваність  
10.4.1 В аналізі 
 Внутрішньоаналітична варіабельність показана нижче: 
 
зразок кількість Значення (нг/мл) CV (%) 
1 20 2,1 4,7 
2 20 6,2 3,2 
3 20 14,6 3,0 

 
10.4.2 Між аналізами. 
зразок кількість Значення (нг/мл) CV (%) 
1 12 2,1 4,6 
2 12 5,7 8,5 
3 12 13,3 9,5 

 
 
 10.5. Відновлення 
Відновлення вільного естріолу ІФА було визначено шляхом додавання збільшених кількостей 
аналіту до трьох різних  сироваток пацієнтів, що містять різні кількості ендогенного аналіту. Кожен 
зразок (незбагачений і збагачений) аналізували і концентрації аналіту зразків обчислювали за 
стандартною кривою. Відсоток відновлення  визначався порівнянням очікуваних та виміряних 
значень зразків. 
 Зразок 1 Зразок2 Зразок3 
Концентрація (нг/мл) 1,3 3,6 7,8 
Середнє відновлення 100,8 101,8 106,9 
Діапазон відновлення (%) від 
                                              до 

89,0 92,3 98,5 
103,8 109,8 112,3 

 
10.6. Лінійність 
 
 Зразок 1 Зразок2 Зразок3 
Концентрація (нг/мл) 2,6 7,2 15,6 
Середнє відновлення 98,2 99,7 100,2 
Діапазон відновлення (%) від 
                                              до 

86,3 90,4 96,4 
107,9 106,8 103,7 

 
11 ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ 
 Надійні і відтворювані результати будуть отримані, коли процедура аналізу виконується з повним 
розумінням вкладеної в пакет набору інструкції з використання та дотриманням правил належної 
лабораторної практики. Будь-яке неналежне поводження із зразками або модифікація цього 
випробування може вплинути на результати. 
 
11.1. Впливаючі речовини 
Гемоглобін (до 4 Мг / мл), білірубін (до 0,125 мг / мл) і тригліцерид (до 30 мг / мл) не впливають на 
результати аналізу 
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11.2. Вплив ліків 
До сих пір нам не відомі ліки, які впливають на вимірювання естріолу в зразку. 
 
 
 11.3.Ефект високої дози (Хук-ефект) 
 Ефект високої дози (Хук ефекти_ не було виявлено в цьому тесті. 
 
12 ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
12.1 Надійність результатів 
 Тест повинен проводитися точно так само, як указано в  Інструкції виробника для використання. 
Крім того, користувач повинен суворо дотримуватися правил GLP (належної лабораторної практики) 
або інших застосовних національних стандартів та / або законів. Це особливо стосується 
використання контрольних реагентів. Важливо завжди включати у процедуру випробувань достатню 
кількість контролів для перевірки точності випробувань. Результати випробувань дійсні лише тоді, 
коли всі контролі знаходяться в межах зазначеного діапазону, і якщо всі інші параметри тесту також 
відповідають вказаній специфікації аналізу. У разі виникнення сумнівів або стурбованості, будь 
ласка, зверніться до IBL International. 
 
 12.2. Терапевтичні наслідки 
 Лікувальні наслідки ніколи не повинні ґрунтуватися на лабораторних результатах, навіть якщо всі 
результати випробувань узгоджуються з предметами, зазначеними в п. 11.1. Будь-який лабораторний 
результат є лише частиною загальної клінічної картини пацієнта. Лише в тих випадках, коли 
лабораторні результати в прийнятній згоді з загальною клінічною картиною пацієнтів, слід вивести 
терапевтичні наслідки. Сам результат тестування ніколи не повинен бути єдиним визначаючим 
фактором для виявлення будь-яких терапевтичних наслідків. 
 
12.3 Відповідальність  
Будь-яка модифікація тест-набору та / або обмін або суміш будь-яких компонентів різних партій з 
одного тест-набору на інший може негативно вплинути на передбачувані результати та 
обгрунтованість загального тесту. Така модифікація та / або обмін не підтверджують будь-яку 
вимогу щодо заміни. Заяви, подані через неякісне врахування споживачами результатів лабораторії 
згідно з пунктом 11.2. є також недійсними. Незважаючи на це, у разі будь-якої претензії 
відповідальність виробника не повинна перевищувати значення тестового набору. Будь-які 
пошкодження, завдані тестовому набору при транспортуванні не підлягають відповідальності 
виробника. 
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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 
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