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1. ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 
 Профіль IgE ELISA Allergy-40 для собак використовується для виявлення та кількісного визначення 
анти-IgE антитіл проти 40 вибраних алергенів (пилок, трава, трави, цвіль, кліщі, слина бліх, корм) у 
сироватці або плазмі собак. 
 
2. КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 
 Алергія - це реакція гіперчутливості імунної системи на певні алергічні речовини навколишнього 
середовища. Складна імунологічна реакція поділяється на негайну реакцію (опосередковану IgE) або 
пізню реакцію (опосередковану IgG). Опосередкована IgE алергія у собак далеко не рідкість і 
проявляється через широкий спектр симптомів. Шкірні реакції, такі як свербіж, зони без волосся, 
екзема, шкірні скоринки, ущільнення та травми, що завдаються самостійно, головним чином в 
області обличчя, вух та шиї, легко розпізнати. В результаті реакції на інгредієнти корму або алергени 
навколишнього середовища також виникають такі симптоми, як загальне зниження продуктивності, 
виснаження через втрату апетиту тощо. Анамнез (раса, сезон, вирощування, годування, генетичний 
характер) є важливою частиною перших підозр на алергію. Всі алергенні речовини навколишнього 
середовища відносять до алергенів; їх можна вдихати, ковтати або всмоктувати через шкіру і, таким 
чином, викликати сенсибілізацію. Чим частіше потрапляють алергени, тим більша ймовірність 
сенсибілізації. Алергени можна розділити на такі групи, як сезонні алергени (трава, трава, пилок 
дерев), багаторічні алергени (кліщі, цвілі), слина / отрута від певних комах або корм для тварин. 
Найбільш поширеними алергіями у собак є алергічний дерматит із слини бліх (FAD), атопічний 
дерматит (AD, спричинений пилком, цвіллю, кліщами домашнього пилу) та алергія, пов’язана з 
продуктами харчування. Алергія на корм як небажана реакція на їжу може спричинити безліч 
фізіологічних ефектів в організмі, таких як шкірні або кишкові захворювання, які можуть 
спостерігатися протягом тижнів і місяців і часто не пов'язані з алергією. У деяких тварин також 
спостерігається сенсибілізація, яка не викликає у тварини жодних клінічних симптомів. Харчовими 
інгредієнтами, що викликають алергію, є білки (білки) або вуглеводи (цукор), такі як яловичина, курка, 
пшениця, соя або молочний білок. Щоб уникнути контакту з алергенами або започаткувати 
специфічну імунотерапію (СІТ), алергени спочатку повинні бути ідентифіковані. Для цього можна 
провести внутрішньошкірний тест, в якому під шкіру вводять різні внутрішньошкірні розчини та 
оцінюють подальшу шкірну реакцію. Серологічні тести - це другий, набагато швидший метод: на 
основі імуноферментного аналізу в сироватці тварини визначаються кількісні значення 
алергенспецифічних антитіл IgE та IgG. Чим вище значення, пов’язане з конкретним алергеном, тим 
вища ймовірність того, що цей алерген відповідає за симптоми тварини. Таким чином, 
цілеспрямована та відповідна терапія або зміна корму (дієта) може бути складена в найкоротші 
терміни. Цей тест ІФА дозволяє детально, всебічно довести наявність антитіл IgE проти 40 вибраних 
алергенів і, отже, основу для цілеспрямованої терапії. 
 
3. ПРИНЦИП ТЕСТУ  
Аналіз IgE ІФА для алергії-40 для собак заснований на принципі імуноферментного аналізу (EIA). 
Алергени зв’язані на поверхні стріпів мікропланшету. У лунки мікротитрувальних стріпів додають 
розведену сироватку для собак або готові до використання  контролі / стандарти довідкової системи. 
Існує зв'язок між антитілами IgE із сироватки крові та іммобілізованими пилковими алергенами. Після 
інкубації при температурі 2-8 ° С протягом ночі планшет промивають розведеним промивним 
розчином для видалення незв'язаного матеріалу. Потім додають готовий до вживання кон’югат 
пероксидази IgE проти собак і інкубують при 37 ° С протягом 60 хвилин. Після подальшого етапу 
промивання розчин субстрату (ТМБ) піпетують та інкубують протягом 20 хвилин при кімнатній 
температурі, що створює синій барвник у лунках. Розвиток кольору зупиняється додаванням стоп-
розчину із зміною кольору із синього на жовтий. Отриманий колір вимірюють спектрофотометрично 
при 450 нм. Концентрація антитіл IgE прямо пропорційна інтенсивності забарвлення. Результати 
зразків можна визначити безпосередньо зі стандартної кривої. Результати можуть бути оцінені як в 
одиницях (Од / мл), так і в класах CAP / RAST.
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4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
 1. Лише для використання in vitro. Для використання лише кваліфікованим персоналом.  
2. Перед виконанням тесту інструкцію слід прочитати та зрозуміти повністю та уважно. 
Використовуйте дійсну версію з набору. 
 3. У разі значного пошкодження випробувальної упаковки IBL або відповідний постачальник повинні 
бути письмово повідомлені про це протягом одного тижня з моменту отримання товару. Пошкоджені 
компоненти не слід використовувати для проведення випробувань, але їх слід зберігати до 
остаточного врегулювання транспортних збитків.  
4. Зверніть увагу на номер партії та термін придатності. Не використовуйте реагенти з різних партій в 
одному тесті. Не слід використовувати реагенти, термін придатності яких минув.  
5. Дотримуйтесь належної лабораторної практики та правил техніки безпеки. Лабораторні халати, 
одноразові латексні рукавички та захисні окуляри слід носити відповідно до вимог. 
 6. Реагенти цього набору, що містять небезпечні речовини, можуть спричинити подразнення очей та 
шкіри. Зверніться до КОМПОНЕНТІВ НАБОРУ та етикеток. Паспорти безпеки цього продукту 
доступні для завантаження на веб-сайті IBL або на замовлення безпосередньо від IBL.  
7. Хімічні речовини та підготовлені або використані реагенти повинні утилізуватися як небезпечні 
відходи відповідно до відповідних національних правил. 
 8. Уникайте контакту з розчином зупинки. Може спричинити подразнення шкіри та опіки.  
9. Усі реагенти цього набору, що містять сироватку або плазму людини, дали негативні результати 
при тестуванні на анти-HCV, HBsAg або антитіла до вірусу ВІЛ I / II. Тим не менше, наявність таких 
інфекційних збудників не можна виключати з абсолютною впевненістю. Тому з реагентами слід 
поводитися як з потенційно інфекційним матеріалом. 
 
 5. ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ 
Набір поставляється при температурі навколишнього середовища і повинен зберігатися при 
температурі 2-8 ° C. Захищати від спеки та прямих сонячних променів. Всі компоненти, що містяться 
в упаковці, можна зберігати у невідкритому стані до закінчення терміну придатності, надрукованого 
на них (термін придатності вказаний на етикетках). Після використання планшет слід упакувати, 
пляшки закрити відповідними кришками і набір повернути у 2- 8 °C. Відкритий набір слід 
використовувати протягом трьох місяців, розведений промивний буфер витримує 4 тижні при 2-8°С. 
Після відкриття упаковки мікропланшет можна зберігати до дати закінчення терміну придатності, 
надрукованій на ньому, якщо мішок ретельно закрити (включаючи сухий пакет) і зберігати при 
температурі 2-8 ° C. Інформацію про зберігання та термін зберігання зразків та підготовлених 
реагентів можна знайти у відповідних розділах. 
 
 6. ЗБІР, ПІДГОТОВКА І ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКІВ   
В принципі для визначення можна використовувати сироватку або плазму (ЕДТА, гепарин). Після 
згортання сироватку відокремлюють центрифугуванням від крові, отриманої асептично шляхом 
пункції вени. Зразки сироватки або плазми можна зберігати в холодильнику (2-8 ° C) до 2 днів; при 
тривалому зберіганні їх слід зберігати при -20 ° С. Зразки не слід заморожувати та розморожувати 
кілька разів. Ліпемічні, гемолітичні або бактеріально забруднені зразки можуть призвести до 
хибнопозитивних чи помилково негативних результатів .
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5. КОМПОНЕНТИ НАБОРУ 
 

кількість символ компонент 

1 x 12 x 8  
MTP 

Мікропланшет Готові до використаннялунки можна 
окремо відламати покриті алергенами (див. план 
розподілу), стріпи контрольні коричневі, стріпи алергену 
позначені цифрами 

1 x 15 mL ENZCONJ IgE Кон'югат ферменту IgE анти собак (коза) Готовий до 
використання, кольоровий червоний у білковмісному 
буферному розчині, стабілізаторах 

6 x 0.5 mL  
CAL A-F 

. Калібратор A-F 0, 0,35, 0,7, 3,5, 17,5, 50 Од / мл 
Готовий до використання, містить: сироватку людини, 
стабілізатори, консерванти 

2 x 0.5 mL  Контроль, позитивний, негативний Готовий до 
використання  CONTROL +  

CONTROL - 
1 x 60 mL DILBUF Буфер для розведення Готовий до використання, 

кольоровий рожевий. Буфер PBS, містить: стабілізатори, 
консерванти 

1 x 60 mL WASHBUF CONC  Промивний буфер, концентрат (10x) Містить: 
фосфатний буфер 

1 x 15 mL TMB SUBS Розчин субстрату TMБ Готовий до використання.  
Містить: ТМБ (тетраметилбензидин). 

1 x 15 mL TMB STOP Стоп Розчин  TMБ Готовий до використання. Містить: 0,5 
М сірчаної кислоти 

2 FOIL Клейка плівка Для покриття  мікропланшетів під час 
інкубації. 

1 BAG Пластиковий пакет Повторно закривається. Для 
зберігання невикористаних стріпів 

 
5. ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ (НЕ ВХОДИТЬ У НАБОР) 
1. Мікропіпетки (Multipette Eppendorf або подібні, <3% CV). Обсяги: 50; 100; 1000 мкл  
2. Градуйований циліндр  
3. Пробірки (1 мл) для розведення зразків 
 4. Інкубатор, 37 ° C 5. 8-канальна мікропіпетка з посудинами для реагентів  
6. Промивна пляшка, автоматична або напівавтоматична система промивання мікропланшетів 
7. Рідер для мікропланшетів для вимірювання поглинання при 450 нм (еталонна довжина хвилі 600-
650 нм) 
 8. Бідистильована. або деіонізована вода  
9. Паперові рушники, наконечники для піпеток, секундомір  
 
9. ПРИМІТКИ ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕСТУ  
1. Помилки в обробці зразків або відхилення від описаної процедури випробування можуть 
фальсифікувати результати. Вказані обсяги піпетування, час інкубації, температури та етапи 
підготовки повинні суворо дотримуватися відповідно до робочих інструкцій. Використовуйте лише 
калібровані піпетки та пристрої.  
2. Як тільки тест розпочався, усі робочі кроки слід виконувати без перерви. Слід забезпечити, щоб усі 
необхідні реагенти, пристрої та ресурси були доступні в потрібний час. Всі реагенти та зразки 
повинні бути при кімнатній температурі (18-25 ° C) 3. перед використанням ретельно перемішувати, 
не пінити. 4. Уникайте забруднення реагентів, піпеток та колодязів / пробірок. Використовуйте нові 
одноразові наконечники для піпеток для кожного компонента та зразка для піпетування. Не змішуйте 
кришки флаконів. Завжди тримайте невикористані флакони закритими. Лунки / пробірки або реактиви 
не слід використовувати повторно. Для виявлення можливих помилок піпетування рекомендується 
проводити повторювані визначення.
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1. Слід використовувати схему піпетування для забезпечення ідентифікації еталонів та зразків на 
планшеті. 2. Час інкубації впливає на результати. З кожним кроком піпетування всі лунки слід 
обробляти в однаковому порядку та в один і той же цикл часу. Рекомендується використовувати 8-
канальну мікропіпетку для піпетування у всі лунки.  
3. Правильне виконання етапів миття є критичним. Недостатньо промиті колодязі дадуть 
неправильні результати. Рекомендується використовувати багатоканальну піпетку або 
автоматизовану систему промивання мікропланшетів. Не дозволяйте лункам висохнути між 
інкубаціями. Покриті лунки не повинні пошкоджуватися під час промивання та струшування. Тому всі 
реагенти слід пропіпетувати з обережністю. Під час процесу промивання важливо, щоб усі лунки 
були повністю і рівномірно заповнені промивним буфером і щоб після витрушування не залишалося 
рідини. 
4. Волога впливає на покриті лунки / пробірки. Не відкривайте упаковку до досягнення кімнатної 
температури. Негайно поверніть невикористані лунки / пробірки в герметичний пакет із осушувачем. 
 10 ПІДГОТОВКА ТЕСТУ  
Підготовка компонентів Розведення зразка Підготувати компоненти 
 
 Віднов. компонент Кількість 

розчинника 
співвіднош

ення 
зауваження зберігання стабіль

ність 
 
30 mL 

 
WASHBUF CONC 

270 мл 
бідистильован

ої води 

 
1:10 

При необхідності нагріти 
до 37 ° C для 

розчинення кристалів. 
Ретельно перемішайте. 

 
2-8 °C 

 
8 тижнів 

 
 
Розведення зразка 
 

зразок розбавляти з співвідноше
ння 

зауваження 

Сироватка/плазма завжди DILBUF 1:4 напр. 250 мкл зразка + 750 
мкл DILBUF 

 
Для кожного визначення зразка використовується 50 мкл на алерген, тобто для 40 алергенів 
потрібно загалом 2000 мкл розведеного зразка (500 мкл сироватки / плазми). Зразки з 
концентрацією, що перевищує найвищий рівень, необхідно додатково розбавляти.
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10 ВИКОНАННЯ ТЕСТУ  
Профіль IgE ІФА для алергій Allergy-40 містить 1 мікропланшет для загальної кількості 2 зразків, 
кожен з яких може бути перевірений на 40 різних алергенів (5 стріпів). Крім того, 2 стріпи (стріпи 1 та 
7) покриті еталонними антигенами, так що тест можна виміряти у 2 різних підходах залежно від 
кількості зразка. Стріпи для алергенів (стріпи від 2 до 5) позначені на верхньому краю римськими 
цифрами від I до V, контрольні стріпи мають коричневий колір. Розподіл алергенів на стріпах 
показано на плані розподілу для половини планшета (див. План розподілу на стор. 9):  
 

 
 

1 2 3 4 5 6 

  I II III IV V 
A CAL A 

0 од/мл 
Блохи 

(Сифонаптера) 
Кліщ гнильний 
подовжений 
 

рапс Яловичина пшениця 

B CAL B 
0.35 од/мл 

Слепень 
(гедзь) кінський 

Кліщ 
домашнього 
пилу 

амброзія свиня ячмінь 

C CAL C 
0.7 од/мл 

Мокреці 
кровоссальні 

Звичайний 
волосатий кліщ 
(складський) 

щавель баранина   пшоно 

D CAL D 
3.5 од/мл 

Жигалка 
звичайна 

береза Подорожник качка рис 

E CAL E 
17.5 од/мл1мл 

Чорна муха 
(Simulium spp.) 

вільха Цвілевий гриб курка картопля 

F CAL F 
50 од/мл 

Амбарний кліщ ліщина Аспергіл 
димчастий 

Рибний мікс кукурудза 

G CONTROL + Кліщ 
домашнього 
пилу 

Трав’яна суміш Кладоспо́рій 
трав’яний 

соя овес 

H CONTROL – Dermatoph. 
Pteronyssinus 
Домашній 
пиловий кліщ 

жито Пеніцил 
золотистий 

яйце Коров’яче 
молоко 

 
Виконання тесту:  
1. Піпетуйте по 50 мкл кожного стандарту / контролю та розведених зразків сироватки або плазми у 
відповідні лунки. 
 2. Покрийте пластину клейкою фольгою та витримайте протягом ночі при температурі 2-8 ° C. 
 3. Зніміть фольгу. Викиньте інкубаційний розчин. Пластину 3 рази з 300 мкл розведеного промивного 
буфера при кожному промиванні. Видаліть залишки рідини на паперових рушниках. 
 4. Піпетуйте 100 мкл ферментного кон’югату в кожну лунку. 
 5. Накрийте тарілку новою фольгою. Інкубуйте протягом 60 хв при 37 ° C.  
6. Зніміть фольгу. Викиньте інкубаційний розчин. Пластину 3 рази з 300 мкл розведеного промивного 
буфера при кожному промиванні. Видаліть залишки рідини на паперових рушниках. 
 7. Якщо можливо, пропіпетуйте субстрат та стоп розчин за допомогою 8-канальної піпетки та 
додайте субстрат та стоп розчин через однакові проміжки часу. Піпетуйте позитивним ходом вперед, 
щоб уникнути утворення бульбашок повітря. 
 8. Піпетуйте 100 мкл розчину субстрату TMБ у кожну лунку.  
9. Інкубуйте 20 хвилин при кімнатній температурі (18-25 ° C) у темряві. (Без клейкої плівки.)  
10. Зупиніть реакцію субстрату, додавши 100 мкл стоп-розчину TMБ у кожну лунку. Коротко струсіть 
тарілку. Колір змінюється від синього до жовтого. 
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 11. Поглинання фотометром протягом 60 хв після додавання стоп-розчину при Виміряйте 450 нм 
(опорна довжина хвилі: 600-650 нм). 
 

Стандарт IgE [Од/мл] Виміряне значення 
поглинання 

A 0.00 0.037 
B 0.35 0.254 
C 0.7 0.478 
D 3.5 0.652 
E 17.5 0.791 
F 50 1.103 

 
Кількісна оцінка концентрацій анти-IgE може бути проведена з використанням готових до 
використання стандартів як в одиницях (Од/ мл), так і в класах CAP / RAST. Наступна таблиця 
служить орієнтиром для тлумачення 

Алерген-специфічний 
Концентрація IgE [Од / 

мл] 

Клас CAP Клас RAST рейтинг 

< 0.35 0 0 негативний 
0.35-0.69 1 1 Граничний позитивний 
0.7-3.49 2 2 Слабкий позитивний 

3.5-17.49 3 3 позитивний 
17.5-49.99 4 4 Сильно позитивний 

>50 5, 6 4 Дуже сильно позитивний 
 
Для контролів, що містяться в наборі (негативні / позитивні), специфікації наводяться в сертифікаті 
контролю якості, який використовується для незалежного контролю якості. Стандартне розведення, 
яке повинно бути проведено, вже було враховано в методі оцінки, описаному вище. Якщо зразки 
розбавляли інакше або далі, результати слід помножити на відповідний коефіцієнт розведення. 
Зразки, виміряні за найвищим стандартом, повинні бути розведені та повторно проаналізовані, як 
описано в ПІДГОТОВКА ДО ТЕСТУ. Цей тест призначений лише для діагностики in vitro. Лабораторні 
результати ніколи не можуть поодинці лягти в основу ветеринарних медичних висновків. Клінічна 
картина та подальші обстеження завжди повинні бути враховані.
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Allergy-40 Profile IgE (Canine) ELISA (RE49401)
 DEUTSCH 
 
 

План розміщення RE49401 
Алергія-40 профіль IgE (Собака) ІФА 

Стріпи 1 і 7 містять тест-смужки, покриті референтним антигеном (етикетка коричнева). Стріпи 2 - 6 і 8-12 
містять загалом 40 окремих алергенів (маркування Roman I, II, III, IV і V) 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  I II III IV V  I II III IV V 

A CAL A  
0 од/мл 

Блохи 
(Сифонап

тера) 

Кліщ 
гнильний 
подовжени
й 

 

рапс Яловичин
а 

пшениця CAL A  
0 од/мл 

Блохи 
(Сифонап

тера) 

Кліщ 
гнильний 
подовжени
й 

 

рапс Яловичин
а 

пшениця 

B CAL B  
0.35 од/мл 

Слепень 
(гедзь) 
кінський 

Кліщ 
домашнь
ого пилу 

амброзія свиня ячмінь CAL B  
0,35 од/мл 

Слепень 
(гедзь) 
кінський 

Кліщ 
домашнь
ого пилу 

амброзія свиня ячмінь 

C CAL C  
0.7 од/мл 

Мокреці 
кровоссал
ьні 

Звичайни
й 
волосати
й кліщ 
(складськ
ий) 

щавель баранина 
  пшоно 

CAL C  
0,7 од/мл 

Мокреці 
кровоссал
ьні 

Звичайни
й 
волосати
й кліщ 
(складськ
ий) 

щавель баранина 
  пшоно 

D CAL D  
3.5 од/мл 

Жигалка 
звичайна береза Подорожн

ик 
качка рис CAL D  

3,5 од/мл 

Жигалка 
звичайна береза Подорожн

ик 
качка рис 

E CAL E  
17.5 од/мл 

Чорна 
муха 
(Simulium 
spp.) 

вільха Цвілеви
й гриб курка картопля CAL E  

17,5 од/мл 

Чорна 
муха 
(Simulium 
spp.) 

вільха Цвілеви
й гриб курка картопля 

F CAL F  
50 од/мл 

Амбар
ний 
кліщ 

ліщина Аспергіл 
димчаст
ий 

Рибний 
мікс 

кукурудз
а 

CAL F  
50 U/mL 

Амбар
ний 
кліщ 

ліщина Аспергіл 
димчаст
ий 

Рибний 
мікс 

кукурудз
а 
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G  
CONTROL 

+ 

Кліщ 
домашн
ього 
пилу 

Трав’яна 
суміш 

Кладоспо́
рій 
трав’яний 

соя овес  
CONTROL 

+ 

Кліщ 
домашн
ього 
пилу 

Трав’яна 
суміш 

Кладоспо́
рій 
трав’яний 

соя овес 

H  
CONTROL 

– 

Dermatop
h. 
Pteronyssi
nus 
Домашній 
пиловий 
кліщ 

жито Пеніцил 
золотис
тий 

яйце Коров’яч
е молоко 

 
CONTROL 

– 

Dermatop
h. 
Pteronyssi
nus 
Домашній 
пиловий 
кліщ 

жито Пеніцил 
золотис
тий 

яйце Коров’яч
е молоко 



 

 

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

	Кліщ гнильний подовжений
	12. Література
	Кліщ гнильний подовжений
	Кліщ гнильний подовжений

