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1. ПРИЗНАЧЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
Імуноферментний аналіз для якісного та кількісного визначення аутоантитіл проти м'язово - специфічної 
рецепторної тирозинкінази (MuSK) у сироватці крові людини. 
 
2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ І ПОЯСНЕННЯ 
Міастенія гравіс (МГ) обумовлена неефективністю нервово-м'язової передачі, опосередкованої 
аутоантитілами. Близько 80-90% хворих з узагальненою МГ мають аутоантитіла проти м'язових нікотинових 
рецепторів ацетилхоліну. Наявність антитіл викликає зменшення кількості і зниження функції 
ацетилхолінового рецептора, і приводить до порушень нервово-м'язової передачі і  м'язової слабкості. У 10-
20% хворих узагальненою міастенією гравіс і у 50% пацієнтів з очною міастенією гравіс не виявляються 
антитіла до ацетилхолінового рецептора. У таких випадках захворювання зазвичай називають серонегативною 
міастенією. Серонегативна міастенія гравіс була визнана антитілом опосередкованим захворюванням. 
Антитіла до м'язово-специфічної рецепторної тирозинкінази (MuSK) були продемонстровані в 
сироватках хворих з генералізованою серонегативною міастенією гравіс (приблизно 40% серонегативних 
пацієнтів з МГ). MuSK - частина комплексу аргінінового рецептора, яка обумовлює кластерінг 
ацетилхолінового рецептора аргініном при формуванні синапсу і експресується в зрілому нервово-м'язовому 
синапсі (NMJ). У пацієнтів з міастенією, позитивних по аутоантителам до MuSK, найчастіше жінок, розвивається 
краніальна і бульбарна форма міастенії. У даних пацієнтів вище ризик розвитку криз в порівнянні з пацієнтами 
з іншими формами міастенії. Маніфестація захворювання має тенденцію до більш раннього розвитку, у 
більшості пацієнтів у віці 30-40 років. Вимірювання антитіл MuSK дозволить проводити своєчасну діагностику і 
адекватне лікування пацієнтів з міастенією гравіс. 
 
3. ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 
Твердофазний  імуноферментний аналіз (ІФА). Лунки покриті антигеном. Антитіла пацієнта  з зразка 
зв'язуються з антигенним покриттям лунок і виявляються системою посилення сигналу. Реакцію субстрату 
каталізують за допомогою антитіла, що зв'язується з лужною фосфатазою. 
Інтенсивність розвинутого кольору пропорційна кількості виявлених антитіл пацієнта. Кількісні чи якісні 
результати можуть бути визначені за допомогою стандартної кривої або порогового контролю, відповідно. 
 
4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
1. Тільки для діагностики in-vitro. Тільки для професійного використання. 
2. Перед початком аналізу прочитайте інструкції повністю та обережно. Використовуйте дійсну версію 
інструкції, вкладеної в пакет. Будьте впевнені, що все зрозуміло. 
3. У випадку серйозного пошкодження пакету набора звертайтесь до IBL або вашого постачальника у 
письмовій формі, не пізніше ніж через тиждень після отримання набору. Не використовуйте пошкоджені 
компоненти під час тестування, але зберігання їх  безпечне для вирішення питань, пов’язаних з скаргою. 
4. Перевірте номер партії та дату закінчення терміну придатності. Не змішувати реактиви різних партій. Не 
використовуйте реагенти поза терміном придатності. 
5. Дотримуйтесь належної лабораторної практики та правил техніки безпеки. Носити латексні рукавички, 
одноразові латексні рукавички та захисні окуляри, де це необхідно. 
6. Реагенти цього комплекту, що містять шкідливий матеріал, можуть спричинити подразнення очей та шкіри. 
Дивіться МАТЕРІАЛИ НАДАНІ та етикетки  для деталей. Паспорти безпеки матеріалів для цього продукту 
доступні на IBLHomepage або за запитом безпосередньо від IBL. 
7. Хімікати та підготовлені або використані реагенти повинні розглядатися як небезпечні відходи відповідно 
до національного законодавства щодо біологічної небезпеки та правил техніки безпеки. 
8. Працівники прибиральники повинні керуватися фаховими пам’ятками щодо потенційних небезпек і 
поводження. 
9. Уникайте контакту з СТОП розчином. Це може викликати подразнення шкіри та опіки. 
10. Всі реактиви цього комплекту, що містять людську сироватку або плазму, були протестовані та були 
визнані негативними для анти-ВІЛ I / II, HBsAg і анти-HCV. Проте наявність цих чи інших інфекційних агентів не 
може бути виключено абсолютно. З цієї причини реагенти слід розглядати як потенційно біологічно 
небезпечні у використанні та для утилізації. 
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5. ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ 
Набір постачається при температурі навколишнього середовища та зберігається при 2-8 ° С. Тримайте подалі 
від нагрівання або прямого сонячного світла. Зберігання та стійкість зразків та підготовлених реагентів вказано 
у відповідних главах. Стріпи мікропланшету стабільні до терміну придатності набору у розкритому, але щільно 
закритому пакеті при зберіганні при температурі 2-8 ° С. 
 
6. ЗАБІР ЗРАЗКІВ ТА ЗБЕРІГАННЯ 
Сироватка 
Звичайних запобіжних заходів для венепункції слід дотримуватись. Важливо зберегти хімічну цілісність зразка 
крові з моменту забору до моменту аналізу. Не використовуйте сильно гемолітичні, жовтяничні або грубо 
ліпемічні зразки. Зразки, що з'являються мутними, повинні бути центрифуговані перед нанесенням для 
видалення будь-якого матеріалу з твердих частинок. 
 

Умови зберігання:     2-8 ° C     
Стабільність:                 7 діб         

-20 ° C 
6 місяців 

Тримайте поодаль від нагрівання або прямих 
сонячних променів. 
Уникати  повторних циклів заморожування-
відтавання 

 
7 .МАТЕРІАЛИ НАДАНІ 
 

кількість символ компонент 
1х12х8 MTP Мікропланшет розбірний, Покритий очищеним рекомбінантним 

білком MuSK 
1х0,25мл ENZCONJ CONC Кон'югат ферменту, концентрат (101x) Містить: кон'югат антитіло-

лужної фосфатази, стабілізатори 
1х13мл ANTISERUM Анти - людські антитіла ANTISERUM Містить антитіло до антитіла 

людини, стабілізатори 
1х5х1,2 мл CAL A-E Стандарт A-E 0; 0,4; 2,5; 5; 12 од / мл. Необхідно використовувати. 

Містить: анти-MuSK антитіла, стабілізатори 
1х1,2 мл CONTROL + Позитивний контроль. Червоного кольору. Готовий до 

використання. Містить: антитіла проти MuSK, стабілізатори. 
1х1,2 мл CONTROL - Негативний контроль, зеленого кольору. Готовий до використання. 

Містить: антитіла проти MuSK, стабілізатори 
1х120 мл ASSAYBUF Буфер аналізу. Червоного кольору. Готовий до використання. 

Містить: фосфатний буфер, білки та стабілізатори. 
1х100мл WASHBUF CONC Промивний буфер, концентрат (10x) Містить: фосфатний буфер 

Tween. 
1х13мл PNPP SUBS ПНФФ субстрат розчин . Готовий для використання. Містить: p-

нітрофенілфосфат (PNPP) 
1х15мл PNPP STOP ПНФФ Стоп розчин . Готовий для використання. Містить: 1 М NaOH, 

0,25 М ЕДТА 
4х FOIL Клейова фольга 

 
8. МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ, АЛЕ НЕ НАДАНІ 
1. Мікропіпетки (Multipette Eppendorf або подібні пристрої, <3% CV). Об'єм: 5; 10; 20; 50; 100; 1000 мкл 
2. Одноразові скляні пробірки (12 х 75 мм)  
3. Поліпропіленові (PP) пробірки (наприклад, Sarstedt)  
4. Міксер Вортекс 
5. Інкубатор, 37 ° C 
6. 8-канальна мікропіпетка з реагентами 
7. Промивна пляшка, автоматична або напівавтоматична система промивки мікропланшетів. 
8. Рідер мікропланшетів, здатний зчитувати абсорбцію при 405 нм (референтна довжини хвилі 600-650 нм) 
9. Бідистильована або дейонізована вода 
10. Паперові рушники, наконечники для піпетки та таймер. 
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9. ПРОЦЕДУРА ПРИМІТКИ 
1. Будь-яке неправильне поводження із зразками або модифікація процедури випробувань може вплинути на 
результати. Вказані обсяги піпетування, періоди інкубації, температури та етапи попередньої обробки повинні 
виконуватися суворо відповідно до інструкцій. Використовуйте лише калібровані піпетки та прилади. 
2. Як тільки тест буде розпочато, всі кроки повинні бути завершені без перерви. Переконайтеся, що необхідні 
реагенти, матеріали та пристрої приготовлені в належний час. Дозвольте всім реагентам та зразкам досягати 
кімнатної температури (18-25 ° С) і обережно прокрутіть кожен флакон рідкого реагенту та зразки перед 
використанням. Змішувати реагенти без піноутворення. Уникайте забруднення реагентів, піпеток та лунок / 
пробірок. Використовуйте нові одноразові наконечники для піпетки для кожного компонента та зразка. Не 
обмінюйтеся ковпачками. Завжди закривайте флакони, які не використовуються. Не використовуйте  повторно 
пробірки  або реагенти. 
4. Використовуйте схему піпетування, щоб перевірити відповідний макет планшету. 
5. Час інкубації впливає на результати. Всі лунки повинні оброблятися в однаковій послідовності, порядку та 
часу. Рекомендується використовувати 8-канальну мікропіпетку для піпетування розчинів у всі лунки. 
6. Етап промивання є дуже важливим. Неправильно промиті лунки дадуть помилкові результати. 
Рекомендується використовувати багатоканальну піпетку або автоматичну систему промивки мікропланшетів. 
Не дозволяйте лункам висихати між інкубаціями. Не подряпайте покриті лунки під час промивання та 
аспірації. Змийте та заповніть всі реагенти з обережністю. Промиваючи, перевірте, чи точно всі лунки 
заповнені промивним буфером, і що в лунках немає залишків. 
7. Вологість впливає на покриті лунки / пробірки. Не відкривайте пакет, доки він не досягне кімнатної 
температури. Призначені лунки / пробірки повинні бути негайно повернені до закритого пакету, включаючи 
осушувач.  
 
10. ПЕРЕД-ТЕСТОВА ІНСТРУКЦІЯ З НАЛАШТУВАННЯ 
Вміст набору для 96 визначень можна розділити на 3 окремих прогони. Об'єм, зазначений нижче, для одного 
прогону з 4 стріпами (32 визначення) . 
 
10.1. Приготування ліофілізованих або концентрованих компонентів.  

Розвести/ 
розчинити 

компонент  розчинник співвідно
шення 

примітки зберігання стабільні
сть 

20 мл WASHBUF 
CONC 

180 
мл 

Бідистильован
а  вода 

1:10 Змішати 
енергійно. 

2-8 ° C  
 

4 тижні 

40 мл ENZCONJ 
CONC 

4 мл ASSAYBUF 1:101 Змішати без 
піноутворення 

 2-8 ° C 48 годин 

 
10.2. Розведення зразків 
 

зразок розведення                  з  В співвідношенні примітки 
Сироватка В цілому ASSAYBUF 1:101 Напр.10 мкл + 1000 мкл. Розведення 

потрібно робити або в скляній, або в 
поліпропіленовій (ПП) пробірці. 

 
11. ПРОЦЕДУРА ТЕСТУ 
 1.Прокапати 100 мкл кожного стандарту, контролю та розведеного зразка пацієнта в відповідні лунки 
мікропланшету. Накрити клейкою фольгою. 
2. Інкубуйте мікропланшет протягом 60 хвилин при кімнатній температурі (18-25 ° С) на орбітальному шейкері 
(500 об / хв) . 
3. Видаліть клейку фольгу. Видаліть інкубаційний розчин. Промивайте планшет 3 х з 250 мкл розбавленого 
промивного буферу. Видаліть надлишковий розчин, натиснувши перевернутою пластиною на паперовий 
рушник.  
4. Прокапати 100 мкл антисироватки в кожну лунку. Накрийте клейкою фольгою. 
5. Інкубуйте мікропланшет протягом 60 хв при кімнатній температурі (18-25 ° С) на орбітальному шейкері (500 
об / хв). 
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6. Перемістити клейову фольгу. Видаліть інкубаційний розчин. Промийте планшет 3 х з 250 мкл розбавленого 
промивного буферу. Видаліть надлишковий розчин, натиснувши перевернутим планшетом на паперовий 
рушник.  
7. Прокапати 100 мкл розведеного ферментного кон'югату в кожну лунку. Покрити планшет клейкою фольгою. 
8. Інкубуйте мікропланшет протягом 60 хв при кімнатній температурі (18-25 ° С) на орбітальному шейкері (500 
об / хв) . 
9. Перемістити клейку фольгу. Видалити інкубаційний розчин. Промивайте планшет 3 х з 250 мкл 
розбавленого промивного буферу. Видаліть надмірний розчин, натиснувши перевернутим планшетом на 
паперовий рушник. 
10. Для додавання субстрату та стоп-розчину використовуйте, якщо можливо, 8-канальну мікропіпетку. 
Піпетування слід проводити в ті ж часові інтервали для Субстрату та Стоп Розчину. Використовуйте позитивне 
розміщення та уникайте утворення пухирців повітря. 
11. Прокапати 100 мкл розчину субстрату ПНФФ у кожну лунку. Коротко змішуйте вміст, м'яко потрушуючи 
планшет. 
12. Інкубуйте мікропланшет протягом 30 хв при кімнатній температурі (18-25 ° С) . 
13. Зупиніть реакцію субстрату, додаючи до кожної лунки 100 мкл ПНФФ стоп-розчину. Коротко змішуйте 
вміст, обережно струшуючи планшет. 
14. Виміряйте оптичну щільність фотометром при 405 нм (референтна довжина хвилі: 600-650 нм) протягом 60 
хвилин після піпетування СТОП розчину. 
 
12. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ  
Результати випробувань є дійсними лише тоді, коли тест було виконано відповідно до інструкцій. Більше того, 
користувач повинен строго дотримуватися правил GLP (належної лабораторної практики) або порівнянних 
стандартів / законів. Користувач та / або лабораторія повинні мати перевірену систему для отримання 
діагнозу відповідно до GLP. Всі контролі повинні бути знайдені в межах прийнятного діапазону, як вказано на 
етикетках та сертифікаті якості. Якщо критерії не виконуються, пробіг вважається недійсним, і його слід 
повторити. Кожна лабораторія повинна використовувати відомі зразки як додаткові засоби контролю. 
Рекомендується брати участь у відповідних випробуваннях з оцінки якості. У разі будь-якого відхилення 
необхідно підтвердити такі технічні питання: дати закінчення терміну придатності (підготовлених) реагентів, 
умов зберігання, піпетки, пристрої, умови інкубації та методи промивки.  
 
13.РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТУ 
 Оцінку тесту можна проводити як якісно, так і кількісно.  
 
13.1.Якісна оцінка. 
Порогове значення (ПЗ) визначається оптичною густиною (OГ) стандарту B (пороговий стандарт). Пороговий 
індекс (ІП) розраховується з середньої оптичної щільності зразка та порогового значення. Зразки з 
підвищеними ОГ є позитивними; зразки з нижчими ОГ є негативними.  
Типові приклади: 
Порогове = OГ (стандарт B, пороговий стандарт ) = 0,23 
зразок OГ = 0,70 
пороговий індекс (ІП): 0,70 / 0,23 = 3,04. Зразок вважається позитивним.  
 
13.2. Кількісна оцінка. 
Отримана ОГ стандартів (ось y, лінійна) побудована з їхньої концентрації (вісь х, логарифмічна) на 
напівлогарифмічному графічному папері або за допомогою автоматичного методу. Хороша відповідність 
забезпечується cubicspline, 4 Parameter Logisitics або Logit-Log. Для розрахунку стандартної кривої 
застосовують кожен сигнал стандартів (в разі явних відхилень даних одного з двох повторів від очікуваного 
допустимо використовувати більш акуратне значення). Концентрація зразків може бути прочитана зі 
стандартної кривої. Початкове розведення було враховано при читанні результатів з графіка. Результати 
зразків більш високого попереднього розведення повинні бути помножені з коефіцієнтом розбавлення. 
Приклади, що показують концентрації, що перевищують найвищий стандарт, повинні бути додатково 
розбавлені аналітичним буфером і повторно аналізовані.  
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Типова калібрувальна крива  
(приклад, не використовуйте для розрахунку!) 
 

стандарт Од/мл ОГ середня 
А 0.0 0.056 
B 0.4 0.248 
C 2.5 1.008 
D 5.0 1.714 
E 12 2.654 

 
 
 

 
 
 
14. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
 

метод Діапазон  інтерпретація 
кількісний 
(стандартна крива) 
 

 >0.04 од/мл позитивний 
< 0.04 од/мл негативний 

якісний 
(пороговий індекс, 
ІП) 

> 1.0 позитивний 
< 1,0 негативний 

 
 
 Результати поодинці не повинні становитись причиною для будь-яких терапевтичних наслідків. Вони мають 
бути пов'язані з іншими клінічними спостереженнями та діагностичними тестами.  
 
15. ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
Збір зразків і зберігання мають значний вплив на результати випробувань. Див. "ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБІР 
ЗРАЗКІВ ТА ЗБЕРІГАННЯ" для деталей. Азид та Pro Clin при концентраціях> 1,0%, а тимеросал при 
концентраціях> 0,1% впливають на це дослідженню та можуть призводити до хибних результатів. Наступні 
компоненти крові не мають значного ефекту (+/- 20% очікуваного) на результати випробувань до нижчих 
концентрацій: 
 гемоглобін 5,0 мг / мл  
білірубін 5,0 мг / мл 
тригліцерид 91,0 мг / мл 
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16. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 
Аналітична 
специфічність 
(перехресна 
реактивність) 

Перехресна 
реактивність не 
була знайдена до  

Acetylcholine-Receptor-
Ab, LEMS specific-Ab, 
PR3-Ab (cANCA), MPO-Ab 
(pANCA), dsDNA-Ab, 
RF, AMA, ANA, CCP-Ab 

точність Діапазон 
(од/мл) 

Діапазон  
CV (%) 

 

В аналізі 
(кількість=20) 

0,22-3,34 3,1-5,8 

Між аналізами 
(кількість =11) 

0,25-3,55 8,5-16,8 

Між лотами 
(кількість =10) 

0,29-4,29 8,4-16,2 

Лінійність Діапазон 
(од/мл) 
8,47-0,18 

Серійне 
розведення 
до 
1:32 

Діапазон (%) 
81,2-100,0 

Метод порівняння vs 
RIA 

Відн. 
Чутливість 
Відн. 
специфічність 

95,8% 
 
100% 

Кількість =96 
 
Кількість=157 

 
17. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1. Hoch W et al. Auto-antibodies to the receptor tyrosine kinase MuSK in patients with myasthenia gravis 
without acetylcholine receptor antibodies. Nature Medicine 7 (3): 365 - 368 (2001) 
2. Vincent A et al. Neuromuscular junction autoimmune disease: muscle specific kinase antibodies and 
treatments for myasthenia gravis. Curr Opin Neurol. 18(5): 519 - 25 (2005) 
3. Lavrnic D et al. The features of myasthenia gravis with autoantibodies to MuSK. J Neurol Neurosurg Psychiatry 76: 
1099 - 1102 (2005) 
4. Lindstrom J. Is “seronegative” MG explained by autoantibodies to MuSK? Neurology vol. 62 no. 11: 1920 - 1921 
(2004) 
5. Strochlic L et al. The synaptic muscle-specific kinase (MuSK) complex: New partners, new functions. 
Bioessays 27 (11): 1129 -1135 (2005) 
6. Zhou L et al. Clinical comparison of muscle-specific tyrosine kinase (MuSK) antibody-positive and - negative 
myasthenic patients. Muscle Nerve 30 (1): 55 - 60 (2004) 
7. Evoli A et al. Clinical correlates with anti-MuSK antibodies in generalized seronegative myasthenia gravis. Brain 
126 (Pt 10): 2304 - 2311 (2003) 
8. Deymeer F et al. Clinical comparison of anti-MuSK- vs anti-AChR-positive and seronegative myasthenia gravis. 
Neurology 68 (8): 609 - 611 (2007) 
9. Bennett D L H et al. Anti-MuSK antibodies in a case of ocular myasthenia gravis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 77 
(4): 564 - 565 (2006) 
10. Shigemoto K. Myasthenia gravis induced by autoantibodies against MuSK. Acta myologica 26 (3): 185 - 
191 (2007) 
11. Padua L et al. Seronegative myasthenia gravis: comparison of neurophysiological picture in MuSK+ and 
MuSK− patients. European Journal of Neurology 13 (3): 273 - 276 (2006) 
12. Muppidi S et al. Muscle-Specific Receptor Tyrosine Kinase Antibody-Positive and Seronegative 
Myasthenia Gravis. Front Neurol Neurosci. 26: 109 - 119 (2009) 
13. Jeffrey T et al. Anti-MuSK antibody Myasthenia Gravis: Clinical findings and response to treatment in 
two large cohorts. Muscle Nerve 44 (1): 36 - 40 (2011) 
14. Vincent A. Autoantibodies in neuromuscular transmission disorders. Ann Indian Acad Neurol. 11(3): 140 
- 145 (2008) 
15. Sanadze AG et al. Clinical features of myasthenia related with autoantibodies to muscle specific tyrosine 
kinase (MuSK). Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 110 (12): 72 - 6 (2010) 
  



Версія 2014-08 8 

 

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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