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ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 
Для прямого кількісного визначення зв'язуючого білка-1 інсуліноподібного фактору росту за 
допомогою ферментного імуноаналізу в сироватці людини. 
Тільки для діагностики in-vitro. 

 
ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 
Принцип наступного  імуноферментного аналізу  - типове двоступеневе захоплення  або аналіз типу 
«сендвіч». Аналіз використовує два високо специфічних моноклональних антитіла: моноклональне 
антитіло, специфічне для ІФРЗБ-1 мобілізовано на планшет і інше моноклональне антитіло, 
специфічне  для інших областей IGFBP-1, кон'юговане з пероксидазою хрону (HRP). IGFBP-1 з 
зразка і стандартів має можливість зв'язуватися з пластиною, промивається і потім інкубується з 
кон'югатом HRP. Через секунду стадії промивки, додають субстрат ферменту. Ферментативну 
реакцію зупиняють додаванням стоп-розчину. Оптичну густину вимірюють на рідері 
мікропланшетів. Інтенсивність забарвлення ,що утворюється в результаті ферментативної  реакції, 
прямо пропорційна концентрації IGFBP-1 в зразку. 
Набір стандартів використовується для побудови стандартної кривої, з якої кількість IGFBP-1 в 
зразках пацієнта і контролях можуть бути безпосередньо зчитані. 
 
Клінічне застосування 
Інсуліноподібний фактор росту зв'язуючий білок-1 (IGFBP-1) є одним з шести білків, які специфічно 
пов'язують інсуліноподібні фактори росту I І II (ІФР-I і ІФР-II), в біологічних рідинах і тканинах. 
IFGBP-1 містить 234 амінокислот з передбаченою молекулярною масою 25 кДа. Основним 
розташуванням синтезу IGFBP-1  є печінка і ендометрій плода/ дорослого. 
Сироваткові рівні IGFBP-1, які відображають його синтез в печінці, демонструють значні добові 
зміни. 
Циркулюючі IGFBP 1 рівні найбільш високі рано вранці і найнижчі у вечірній час. Рівні високі в 
плода та новонародженого, але неухильно знижуватися до настання статевої зрілості. Середній 
рівень IGFBP-1 у здорових дорослих 4,4 мкг / л (діапазон 0.6-14.4 мкг / л). Приблизно після 65 років 
сироваткові рівні IGFBP-1 починають збільшуватися. Також є зворотна кореляція між індексом маси 
тіла (ІМТ) і IGFBP-1 концентрації  в сироватці крові при голодуванні. 
Найбільш важливим регулятором циркулюючого ІФРЗБ-1 є інсулін. Інсулін при голодуванні і 
IGFBP-1 концентрації знаходяться в зворотній залежності. Під час проведення тесту на 
толерантність до глюкози  3-х, відбувається зниження приблизно на 50%  рівнів IFGBP-1 в сироватці. 
Вживання їжі також має зменшуючий ефект. У інсулінозалежних діабетиків (ІЗД), сироваткові рівні 
IGFBP-1 підвищено. У інсулінозалежних діабетиків, у яких рівні інсуліну високі, ІФРЗБ- 1 сироватки 
зменшується. Низькі рівні IGFBP-1 також спостерігаються в наступних випадках: акромегалія. 
синдром Кушинга та синдром полікістозних яєчників . 
 
Процедурні ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
1. Користувачі повинні мати повне розуміння цього протоколу для успішного використання цього 
набору. Надійна продуктивність буде досягнута тільки шляхом суворого і ретельного дотримання 
інструкцій. 
2.Контрольні матеріали  або сироватка повинні бути включені в кожному запуску на високім і 
низькім рівнях для оцінки достовірності результатів. 
3. Коли використання води зазначено для розведення або відновлення, використовувати 
дейонізовану або дистильовану воду. 
4. Для того, щоб зменшити вплив потенційно шкідливих речовин, слід надягати рукавички при 
роботі з комплектом реагентів та людськими зразками. 
5. Всі реагенти набору і зразки повинні бути доведені до кімнатної температури і перемішані 
обережно, але ретельно перед використанням. Уникайте повторних циклів заморожування і 
відтавання реагентів і зразків. 
6. Калібрувальна крива повинна бути встановлена для кожного запуску. 
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7. Контроль повинен бути включений в кожному прогоні і повинен потрапляти у встановлені межі 
довіри. 
8. Неправильні процедурні методи, неточне піпетування, неповна промивка, а також неправильне  
зберігання реагентів  можуть бути вказані, коли значення аналізу для контролю не відображають 
встановлені діапазони. 
9. При читанні мікропланшету присутність бульбашок в лунках впливатиме на оптичні щільності 
(ОГ). Обережно видаліть бульбашки перед виконанням кроку читання. 
10. Розчин субстрату (ТМВ) чутливий до світла і повинен залишатися безбарвним при правильному 
збереженні. Нестабільність або забруднення можуть бути позначені розвитком зеленого кольору, в 
цьому випадку він не повинен використовуватись. 
11. При дозуванні субстрату і стоп-розчину, не слід використовувати піпетки, в яких ці рідини 
прийдуть в контакт з будь-якими металевими частинами. 
12. Для запобігання забруднення реагентів, використовувати нові одноразові   наконечники піпеток 
для дозування кожного реагенту,  зразку, стандарту і контролю. 
13. Не слід змішувати різні номери партій компонентів набору в тесті і не використовують будь-який 
компонент після терміну придатності, надрукованому на етикетці. 
14. Комплект реагентів слід розглядати як небезпечні відходи і утилізувати відповідно до 
національного регулювання. 
 
ОБМЕЖЕННЯ 
1. Всі реагенти в межах набору калібровані для прямого визначення IGFBP-1 в сироватці крові 
людини. Набір не калібрований для визначення IGFBP-1 в слині, плазмі або інших зразках людини 
або тварини. 
2.  Не застосовувати препарат для сильно гемолізованої, ліпемічної, жовтяничної сироватки або 
сироватки, яка неправильно зберігалася. 
3. Будь-які зразки або контрольні сироватки, що містять азид або тимеросал, не сумісні з цим 
набором, так як вони можуть привести  до помилкових результатів. 
4. Тільки калібратор А може бути використано, щоб розбавити будь-які високі зразки сироватки. 
Використання будь-якого іншого реагенту може привести до фальшивих результатів. 
5. Результати, отримані за допомогою цього набору, не слід використовувати в якості єдиної 
підстави для клінічного діагнозу. Наприклад, поява гетерофільних антитіл у пацієнтів, які регулярно 
піддаються впливу тварин або продуктів тваринного походження, має потенціал викликання 
перешкоди в імунологічних тестах. Отже, клінічна діагностика повинна включати в себе всі аспекти 
фону пацієнта, включаючи частоту впливу тварин / продуктів, якщо помилкові результати 
підозрюються. 
6. Деякі люди можуть мати антитіла до білків миші, які можливо можуть перешкодити в цьому 
аналізі. Однак, результати будь-яких пацієнтів, які отримали препарат антитіл миші для діагностики 
або терапії слід інтерпретувати з обережністю. 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ПОТЕНЦІЙНО БІОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ МАТЕРІАЛ 
Людська сироватка, що може бути використана в підготовці стандартів і контролів 
 була випробувана і знайдена неактивною для поверхневого антигену гепатиту B, а також була 
випробувана на наявність антитіл до HCV і вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) і виявилася 
негативною. Однак жоден тест не може запропонувати гарантію того, що ВІЛ, вірус гепатиту C і 
вірус гепатиту В або будь-яких інфекційних агентів відсутні. Реагенти слід розглядати як потенційно 
біологічно небезпечні і звертатися з тими ж заходами стосовно до будь-якого контакту з  зразками 
крові. 
 
ХІМІЧНА НЕБЕЗПЕКА 
Уникати контакту з реагентами, що містять ТМВ, перекис водню і щавлеву кислоти. Якщо контакт з 
будь-яким з реагентів відбувся, промити великою кількістю води. ТМВ є підозрюваним 
канцерогеном. 
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ЗБІР ЗРАЗКІВ І ЗБЕРІГАННЯ 
Приблизно 0,1 мл сироватки потрібно для  визначення в дублях. Зібрати 4-5 мл крові в відповідно 
позначену пробірку і дати згорнутися. Центрифугувати і ретельно видалити шар сироватки. 
Зберігати при температурі 4 ° C до 24 годин або при -10 ° С або нижче, якщо аналізи повинні бути 
зроблені на більш пізньому етапі. Розглядати  всі зразки людини  як потенційно небезпечні та вжити 
відповідних заходів обережності при обертанні. 
 
ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА ЗРАЗКІВ 
Аналіз є прямою системою;  попередня обробка зразків не є необхідною. 
 
РЕАГЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ НЕОБХІДНЕ, ЯКЕ НЕ ПОСТАЧАЄТЬСЯ 
1. Прецизійні піпетки для розподілу 20, 50, 80, 100 і 300 мкл 
2. Одноразові наконечники піпеток 
3. Дистильована або дейонізована вода. 
4. Орбітальний шейкер (600 оборотів в хвилину) (наприклад, EAS 2/4, ТА) або лінійний шейкер (200 
об/мін) 
 5. Мікропланшетний рідер з фільтром, встановленим на 450 нм, і верхньою межею ОГ 3.0 або більш 
* (див крок процедури аналізу 13)  
 
 
РЕАГЕНТИ, ЩО ПОСТАЧАЮТЬСЯ 
1. Мишачій Анти -ІФРБЗ-1 антитіло  покритий мікропланшет розбірний луночний 
Готовий до використання.  
Містить : Один 96-луночний (12x8) моноклональними антитілами покритий мікропланшет в пакеті, 
що закривається , з осушувачем. 
Зберігання: Охолодити при 2-8 ° C 
Стабільність: 12 місяців або, як зазначено на етикетці. 
2. Мишачій Анти ІФРЗБ-1-антитіло з пероксидазою хрону (HRP), кон'югат Концентрат X100 
Готовий до використання. 
Містить: Анти -ІФРЗБ-1 моноклональних антитіл-HRP кон'югату в буфері на основі білків з 
нертутним консервантом. 
Обсяг: 250 мкл /флакон 
Зберігання: охолоджують при температурі 2-8 ° C 
Стабільність: 12 місяців або, як зазначено на етикетці. 
Підготовка: розвести 1: 100 в буфері для аналізу перед використанням (наприклад, 20 мкл HRP в 2 
мл буфера.). Якщо вся пластина  використовується , розвести 120 мкл HRP в 12 мл буфера для 
аналізу. Видалити все, що залишилося . 
 
3.IGFBP-1 Калібратори – готові до використання 
 Містять: Шість флаконів, що містять ІФРБЗ-1 в буфері на основі білків з нертутним консервантом. 
Готується шляхом збагачення буферу певною кількістю IGFBP-1 * Нижче наведені приблизні 
концентрації ,. будь ласка, зверніться до етикеток флаконів для точної концентрації. 

калібратор концентрація обсяг 
Калібратор А 0 мкг/л 2,0 мл 
Калібратор В 1 мкг/л 0,5 мл 
Калібратор С 5 мкг/л 0,5 мл 
Калібратор Д 30 мкг/л 0,5 мл 
Калібратор Е 100 мкг/л 0,5 мл 
Калібратор F 250 мкг/л 0,5 мл 
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Зберігання: Охолодженими при температурі 2-8 ° C 
Стабільність: 12 місяців в закритих флаконах або, як зазначено на етикетці. Після відкриття, 
стандарти повинні використані протягом 14 днів або розділені і зберігатися в замороженому вигляді. 
Уникайте багаторазових циклів заморожування і розтавання. 
 
4. Контролі – готові до використання. 
 Містять: Два флакона, що містять ІФРБЗ-1 в буфері на білковій основі з нертутним консервантом. 
Приготовлено збагаченням буферу з певною кількістю IGFBP-1. Див флакона етикетки для 
очікуваних значень і  прийнятного діапазону. 
Обсяг: 0,5 мл / флакон 
Зберігання: в холодильнику при температурі 2-8 ° C 
Стабільність: 12 місяців в закритому флаконі або, як зазначено на етикетці. Після розтину, контроль 
повинен бути використаний протягом 14 днів або розділити і зберігати в замороженому вигляді. 
Уникайте багаторазових циклів  заморожування і відтавання. 
 
5. Концентрат промивного буфера - X10 
Зміст: Один флакон, що містить буфер з неіоногенним детергентом і не ртутним консервантом. 
Обсяг: 50 мл / флакон 
Зберігання: Охолоджують при температурі 2-8 ° C 
Стабільність: 12 місяців або, як зазначено на етикетці. 
Підготовка: Розвести 1 : 10 в дистильованій або дейонізованій воді перед використанням. Якщо вся 
пластина повинні бути використана розвести 50 мл  концентрату промивного буфера в 450 мл води. 
 
6. Буфер аналізу - готовий до використання. 
 Містить: Один флакон, що містить буфер на  основі білка з нертутним консервантом. 
Обсяг: 26 мл / флакон 
Зберігання: охолодити до 2-8 ° C 
Стабільність: 12 місяців або, як зазначено на етикетці. 
 
7.  ТМБ субстрат - готовий до використання. 
Містить: один флакон, що містить тетраметилбензидин і перекис водню в буфері, що не міститьДМФ 
або DMSO  . 
Обсяг: 16 мл / флакон 
Зберігання: Охолодити при 2-8 oC 
Стабільність: 12 місяців або, як зазначено на етикетці. 
 
8. Стоп-розчин - готовий до використання. 
Містить: один флакон, що містить 1 М сірчаної кислоти. 
Обсяг: 6 мл /флакон 
Зберігання: охолодити до 2-8 oC 
Стабільність: 12 місяців або, як зазначено на етикетці. 
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ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ. 
 Попередня обробка зразків: не потрібна 
Всі реагенти повинні досягти кімнатної температури перед використанням. Калібратори, контролі 
і зразки повинні бути проаналізовані в двох примірниках. Після початку аналізу всі кроки повинні 
бути завершені без перерви. 
1. Підготовити робочий розчин анти-IGFBP-1 кон'югат і промивний буфер. 
2. Відокремити необхідну кількість стріпів.  Запечатати пакет і повернути невикористані смужки 
в рефрижератор. 
3. Прокапати по 25 мкл кожного калібратора, контролю і зразка проби в відповідним чином 
помічені лунки в дублікатах. 
4. Прокапати 100 мкл буфера  аналізу в кожну лунку (рекомендується використовувати 
багатоканальну піпетку) . 
5. Інкубують на орбітальному шейкері (прибл. 600 оборотів в хвилину) або лінійном шейкері (200 
оборотів в хвилину) протягом 30 хвилин при кімнатній температурі. 
6. Промити лунки 3 рази 300 мкл розведеного промивного буфера на лунку і натисніть 
пластинами мікропланшету щільно на абсорбуючий папір, щоб гарантувати, що мікропланшет 
сухий (використання вошера рекомендується) . 
7. Прокапати 100 мкл  робочого розчину кон’югату в кожну лунку (рекомендується 
використовувати мультиканальну піпетку) . 
8. Інкубують на орбітальному шейкері (прибл. 600 оборотів в хвилину) або лінійном шейкері (200 
оборотів в хвилину) протягом 30 хвилин при кімнатній температурі. 
9. Промити лунки знову таким же чином, як на стадії 6. 
10. Прокапати 100 мкл ТМВ субстрату в кожну лунку в певні проміжки часу. 
11. Інкубуйте 10-15 хв при кімнатній температурі (18-25 ° С) на орбітальному шейкері (прибл. 600 
оборотів в хвилину) або лінійном шейкері (200 оборотів в хвилину) або поки калібратор F досягає 
темно-синього кольору для бажаної ОГ. 
12. Прокапати 50 мкл стоп-розчину в кожну лунку з тими ж інтервалами часу, як в кроці 10. 
13. Прочитати пластину мікропланшета  на рідері мікропланшета при 450 нм протягом 20 хвилин 
після додавання стоп-розчину. 
 * Якщо оптична густину перевищує верхню межу виявлення або якщо 415 нм фільтр відсутній, 
405 нм фільтр може бути заміщений. Оптичні щільності будуть нижче, однак, це не вплине на 
результати пацієнта / контрольні зразки. 

 
РОЗРАХУНКИ 
1. Розрахувати середню оптичну густину кожного дубліката калібратора . 
2. Розрахувати середню оптичну густину кожного невідомого дубліката. 
3.  Відняти середнє значення абсорбції «0» калібратора від середніх значень оптичної щільності 
калібраторів, контролю та зразків сироватки. 
4.  Намалюйте калібрувальну криву на логарифмічному папері із середніми оптичними 
густинами на осі ординат і концентрацією калібраторів на X-осі. Якщо програмне забезпечення 
імуноаналізу використовується,  4-х параметрів крива рекомендується. 
5.  Зчитати значення невідомих безпосередньо з калібрувальної кривої. 
6.  Якщо зразок зчитується більше, ніж 220 мкг / л, то розбавити його буфером  аналізу при 
розведенні не більше 1: 10 . Отриманий результат повинен бути помножений на коефіцієнт 
розведення.  
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7.  
 
ТИПОВІ ТАБУЛЬОВАНІ ДАНІ 
 
калібратор ОГ1 ОГ2 Середня ОГ Значення 

(мкг/л) 
А 0,077 0,075 0,076 0 
В 0,086 0,088 0,087 1 
С 0,120 0,125 0,123 5 
D 0,459 0,452 0,456 30 
E 1,404 1,356 1,380 100 
F 2,591 2,639 2,615 250 
невідомий 0,120 0,117 0,119 4,5 

 
 
 ТИПОВА КАЛІБРУВАЛЬНА КРИВА 

Тільки приклад кривої. 
Не використовувати для калькуляції результатів. 

 
 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 
 
Чутливість 
Нижня межа виявлення розраховується із стандартної калібрувальної кривої визначенням результату 
концентрації середньої оптичної щільності калібратора А  (в розрахунку на 10 реплікацій аналізу) 
плюс 2 СВ. Таким чином, чутливість IGFBP-1 ІФА набору становить 0,5 мкг / л. 
 
  



Версія 5.1-1 серпень 09, 2013 8 
 
 

СПЕЦИФІЧНІСТЬ (ПЕРЕХРЕСНА РЕАКТИВНІСТЬ) 
Специфічність  ELISA набору ІФРЗБ-1 визначали шляхом вимірювання уявного значення ІФРЗБ-1 
калібратора , збагаченого наступними сполуками:  

Речовина Діапазон концентрації Відповідне значення 
IGFBP-1 (мкг/л) 

IGFBP-2 До 5000 мкг/л Не виявлено 
IGFBP-3 До 10000 мкг/л Не виявлено 
IGFBP-4 До 5000 мкг/л Не виявлено 
IGFBP-5 До 5000 мкг/л Не виявлено 

 

Точність в аналізі 
Три зразки аналізували  десять разів кожен на одній і тій же калібрувальній кривій. Результати (в мкг 
/ л) наведені в таблиці нижче: 

Зразок Середнє   SD CV% 
1 5.5 0.14 2.5 
2 22 0.75 3.4 
3 117 2.8 2.4 
 

Точність між аналізами 
Три зразки були проаналізовані  десять разів на протязі чотирьох тижнів. Результати (в мкг / л) 
наведені в таблиці нижче: 

Зразок Середнє   SD CV% 
1 4,8 0,31 6,4 
2 21 1,6 7,4 
3 113 5,6 4,9 
 

ВІДНОВЛЕННЯ 
Збагачені зразки були отримані шляхом додавання певних кількостей IGFBP-1 до трьох зразків 
сироватки пацієнтів  (1: 1). 
Результати (в мкг / л) представлені нижче в таблиці 

Зразок Спост. результат Очікуван. результат Відновлення,% 
1 незбагачений 
+6,5 
+35 
+174 

5,0 
5,8 
20 
90 

- 
5,75 
20 
89,5 

- 
100,9 
100,0 
100,6 

2 незбагачений 
+6,5 
+35 
+174 

20 
14 
29 
100 

- 
13,3 
24,5 
97 

- 
105,3 
118,4 
103,1 

3 незбагачений 
+6,5 
+35 
+174 

110 
62 
80 
155 

- 
58,3 
72,5 
133 

- 
106,3 
110,3 
116,5 
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Лінійність 
Три зразки сироватки пацієнта були розведені калібратором А. Результати (в мкг / л) наведені в 
таблиці нижче: 

Зразок Спостер. результат Очікуван. результат Відновлення,% 
1  
1:2 
1:5 
1:10 

13,5 
6,9 
3,4 
1,6 

- 
6,8 
3,4 
1,4 

- 
101,5 
100,0 
114,3 

2 
1:2 
1:5 
1:10 

38 
20,9 
8,2 
4,2 

- 
19 
7,6 
3,8 

- 
110,0 
107,9 
110,5 

3 
1:2 
1:5 
1:10 

120 
58,2 
22,1 
11,5 

- 
60 
24 
12 

- 
97,0 
92,1 
95,8 

 

ВИСОКА ДОЗА Хук ЕФЕКТ 
ІФРЗБ-1 ІФА набір не спостерігався Хук- ефект високої дози, коли вона була перевірена з точністю 
до IGFBP-1 концентрації 200000 мкг / л 

Очікувані ЗНАЧЕННЯ НОРМАЛЬНІ 
Що стосується всіх клінічних аналізів, кожна лабораторія повинна зібрати дані і створити свій 
власний діапазон нормальних значень. 
 

Група Кількість Середнє (мкг/л) Абс. Діапазон (мкг/л) 
дорослі 55 4,4 0,6-14,4 
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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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mailto:info@ivset.ua

	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

