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1. ВСТУП  
1.1 Призначення 
 ІФА ХГЛ + beta є імуноферментним аналізом для кількісного діагностичного вимірювання in vitro 
загального хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ та ß-ХГЛ) у сироватці крові.  
1.2 Короткий зміст та пояснення  
Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ) - це гормон глікопротеїну, який зазвичай виробляється плацентою 
під час вагітності. Після зачаття концентрація ХГЛ швидко зростає і досягає піку в кінці першого 
триместру. Високі концентрації спостерігаються протягом всієї вагітності. Після пологів рівень ХГЛ 
швидко падає і    не виявляється  через кілька днів. Структурно інтактні молекули ХГЛ складаються 
з альфа- та бета-субодиниць. Альфа-субодиниця майже ідентична альфа-субодиницям інших 
глікопротеїнових гормонів, таких як стимулюючий гормон щитовидної залози (ТТГ), лютеїнізуючий 
гормон (ЛГ) та фолікулостимулюючий гормон (ФСГ): різницю в бета-субодиниці відповідних 
гормонів обумовлює їх біологічна специфічність та імунохімічна відмінність. Моноклональні 
антитіла, що розпізнають унікальні ділянки на бета-ланцюзі молекули ß-ХГЛ / ХГЛ, є важливими 
для диференціації між ХГЛ та ЛГ, ФСГ та ТТГ. Специфічні аналізи на бета-ХГЛ дозволяють 
виявити вагітність на ранніх термінах. На додаток до підвищених рівнів ХГЛ під час вагітності, 
високі концентрації ßХГЛ / ХГЛ можуть бути пов'язані з новоутвореннями трофобластичного та 
нетрофобластичного походження, такими як гидатиформная родимка, хоріонепітеліома, 
ембріональний клітинний рак, семінома та багато інших. 
 2 ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 
 ІФА ХГЛ + бета - це твердофазний імуноферментний аналіз (ІФА), заснований на сендвіч-
принципі. Лунки мікротитрування покриті моноклональним антитілом [мишачим], спрямованим до 
унікальної антигенної ділянки на молекулі β-ХГЛ. Аліквота зразка пацієнта, що містить ендогенний 
β-ХГЛ та / або ХГЛ, інкубується в покритій лунці ферментним кон'югатом, який є антитілом до β-
ХГЛ, кон'югованим з пероксидазою хрону. Після інкубації незв'язаний кон'югат змивається. 
Кількість зв’язаної пероксидази пропорційна концентрації β-ХГЛ / ХГЛ у зразку. Після додавання 
розчину субстрату інтенсивність забарвлення пропорційна концентрації β-ХГЛ / ХГЛ у зразку . 
 3 ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ  
1. Цей набір призначений лише для діагностики in vitro. Тільки для професійного використання. 
2. Усі реагенти цього набору, що містять сироватку або плазму людини, були протестовані та 
підтверджені негативними щодо ВІЛ I / II, HBsAg та HCV за затвердженими FDA процедурами. 
Однак усі реагенти слід розглядати як потенційні біологічні небезпеки при використанні та 
утилізації. 
3. Перед початком аналізу, уважно  прочитайте інструкцію. Використовуйте дійсну версію інструкції 
із використання, що додається до набору. Будьте впевнені, що все зрозуміло. 
4. Мікропланшет містить відрізні стріпи. Невикористані лунки слід зберігати при температурі від 2 ° 
C до 8 ° C у закритій фольгованій упаковці та використовувати у наданому тримачу.  
5. Піпетування зразків та реагентів повинно проводитися якомога швидше та в однаковій 
послідовності для кожного етапу. 
6. Використовуйте резервуари лише для окремих реагентів. Особливо це стосується резервуарів 
субстрату. Використання резервуару для дозування розчину субстрату, який раніше 
використовувався для розчину кон’югату, може забарвити розчин. Не наливайте реагенти назад у 
флакони, оскільки може статися забруднення реагентами. 
7. Ретельно перемішайте вміст лунок мікропланшетів, щоб забезпечити надійні результати 
випробувань. Не використовуйте мікролунки повторно. 
8. Не дозволяйте лункам висохнути під час аналізу; додайте реагенти відразу після завершення 
етапів промивання.  
9. Перед початком випробування дайте реагентам досягти кімнатної температури (21-26 ° C). 
Температура впливатиме на показники поглинання аналізу. Однак на значення для зразків 
пацієнта це не вплине.  
10. Ніколи не піпетуйте ротом і уникайте контакту реагентів та зразків зі шкірою та слизовими 
оболонками. 
11. Не паліть, не їжте, не пийте та не застосовуйте косметику в місцях, де працюють із зразками 
або реактивами з наборів.  
12. Одягайте одноразові латексні рукавички при роботі з зразками та реагентами. Мікробне 
забруднення реагентів або зразків може дати помилкові результати. 
13. Поводження з ними повинно здійснюватися відповідно до процедур, визначених відповідними 
національними настановами щодо безпеки біологічно небезпечних речовин. 
14. Не використовуйте реагенти після закінчення терміну придатності, як зазначено на етикетках 
набору.  
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15. Всі зазначені обсяги повинні виконуватися відповідно до протоколу. Оптимальні результати 
тесту отримуються лише при використанні відкаліброваних піпеток та рідерів мікропланшетів. 
 

16. Не змішуйте та не використовуйте компоненти з наборів з різними номерами партій. 
Рекомендується не обмінювати лунки різних планшетів навіть однієї партії. Можливо, набори були 
відвантажені або збережені в різних умовах, і характеристики зв’язування планшетів можуть дещо 
відрізнятися.  
17. Уникайте контакту з Стоп розчином , що містить 0,5 M H2SO4. Це може спричинити подразнення 
шкіри та опіки.  
18. Деякі реагенти містять Proclin 300, BND та / або MIT як консерванти. У разі контакту з очима або 
шкірою негайно промити водою. 
19. Субстрат ТМБ надає подразнюючу дію на шкіру та слизову. У разі можливого контакту промити 
очі великою кількістю води, а шкіру милом та рясною водою. Мийте забруднені предмети перед їх 
повторним використанням. При вдиху виведіть людину на відкрите повітря.  
20. Хімічні речовини та підготовлені або використані реагенти повинні розглядатися як небезпечні 
відходи відповідно до національних настанов з безпеки біологічної небезпеки. 
21. Інформацію про небезпечні речовини, що входять до набору, див. у паспорті безпеки. Паспорти 
безпеки цього продукту можна отримати за запитом безпосередньо в IBL.  
 
4 РЕАГЕНТИ  
 
4.1 Реагенти надані  
1. МТР Мікротитраційний планшет, стріпи 12х8 (розборні), 96 лунок; лунки, покриті анти-β-ХГЛ 
антитілом (моноклональні).  
2. ENZCONJ Ферментний кон’югат, 1 флакон, 11 мл, готовий до використання, антитіло до β-ХГЛ, 
кон’юговане з пероксидазою хрону; містять нертутний консервант.  
CAL 0-5 LYO Standard (0-5) Стандарт (0-5), 6 флаконів (ліофілізованих), 1 мл;  
Концентрації: 0, 5; 25; 50; 100; 200 мМОд / мл  
Перетворення: 1 пг / мл = 0,00916 мМОд / мл  
Стандарти відкалібровані на основі наступного довідкового матеріалу: 5-й Міжнародний стандарт 
хоріонічного гонадотропіну ВООЗ, код NIBSC: 07/364. Див. „Приготування реагентів“; Містять 
нертутний консервант.  
3. DILBUF Буфер для розведення (розчинник для зразка), 
 1 флакон, 10 мл, готовий до використання, Містить нертутний консервант. 
4. TMB SUBS Субстратний розчин TMБ,  
1 флакон, 14 мл, готовий до використання, тетраметилбензидин (TMБ).  
5. TMB STOP Стоп Розчин TMБ , 1 флакон, 14 мл, готовий до використання, містить 0,5M H2SO4, 
уникайте контакту з стоп розчином . Це може спричинити подразнення шкіри та опіки. 
Примітка: Додатковий буфер для розведення для розведення зразків доступний за запитом. 
 
4.2 Необхідні матеріали, але не надані 
- Калібрований рідер для мікропланшетів (450 нм / 620 - 630 нм).  
− Калібровані мікропіпетки зі змінною точністю.  
− Абсорбуючий папір  
− Дистильована або деіонізована вода 
− Таймер 
− Графічний папір або програмне забезпечення для обробки даних  
 
4.3 Умови зберігання  
При зберіганні при 2-8 ° C нерозкриті реагенти зберігатимуть реакційну здатність до закінчення 
терміну придатності. Не використовуйте реагенти після зазначеної дати. Відкриті реактиви слід 
зберігати при температурі 2-8 ° C. Лунки для мікротитрування слід зберігати при температурі 2-8 ° C. 
Після відкриття пакета з фольгою слід подбати про те, щоб знову щільно закрити його. Відкриті 
набори зберігають активність протягом 8 тижнів, якщо зберігати їх, як описано вище.  
 
4.4 Приготування реагенту  
Перед використанням доведіть всі реактиви та необхідну кількість стріпів до кімнатної температури.  
 
Стандарти  
Розведіть ліофілізований вміст кожного флакона з 1 мл деіонізованої води і дайте постояти 
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принаймні 10 хвилин при кімнатній температурі. Змішайте кілька разів перед використанням. 
 
Примітка: Відновлені стандарти стабільні протягом 2 місяців при 2-8 ° C. Для більш тривалого 
зберігання аліквотувати та заморозити при -20 ° C. 
 
 
4.5 Утилізація набору  
Утилізація набору повинна здійснюватися відповідно до національних правил. Спеціальну 
інформацію для цього продукту наведено в паспорті безпеки. 
 4.6 Пошкоджені тестові набори 
 У разі будь-яких серйозних пошкоджень тестового набору або компонентів, IBL необхідно 
повідомити про це не пізніше, через тиждень після отримання набору. Сильно пошкоджені одиничні 
компоненти не слід використовувати для проведення дослідження. Їх потрібно зберігати, поки не 
буде знайдено остаточне рішення. Після цього їх слід утилізувати відповідно до офіційного 
регламенту. 
 5 ЗБІР  ЗРАЗКІВ  
У цьому аналізі слід використовувати сироватку. Як правило, слід уникати використання 
гемолітичних, жовтяничних або ліпемічних зразків. Для подальшої інформації див. розділ «Впливаючі 
речовини». Зверніть увагу: Зразки, що містять азид натрію, не слід використовувати для аналізу.  
5.1 Збір зразків 
 Сироватка: 
 Збирайте кров шляхом пункції вени (наприклад, Сарстедт Моновет для сироватки), дайте згорнутися 
і відокремте сироватку шляхом центрифугування при кімнатній температурі. Не центрифугуйте до 
повного згортання. Пацієнти отримання антикоагулянтної терапії може зажадати збільшення часу 
згортання.  
5.2 Зберігання та підготовка зразка 
 Зразки повинні бути закриті і зберігатися протягом 7 днів при температурі 2-8 ° C перед аналізом. 
Зразки, що зберігаються протягом тривалого часу (до 12 місяців), слід заморожувати лише один раз 
при -20 ° C перед аналізом. Розморожені зразки слід перевертати кілька разів перед аналізом.  
5.3 Розведення зразка 
 Якщо під час початкового аналізу зразок виявляє більше, ніж найвищий стандарт, зразки можуть 
бути розбавлені буфером для розведення і повторно аналізовані, як описано в процедурі аналізу. 
Для розрахунку концентрацій слід враховувати цей коефіцієнт розведення.  
Приклад:  
а) розведення 1:10: 10 мкл сироватки + 90 мкл буфера для розведення (ретельно перемішати). 
 б) розведення 1: 100: 10 мкл розведення 
а) 1:10 + 90 мкл буфера для розведення (ретельно перемішати). 
с) розведення 1: 1000 10 мкл розведення 
б) 1: 100 + 90 мкл буфер для розведення (ретельно перемішати). 
Примітка: Сироватки вагітних жінок слід розвести 1/100 у буфері для розведення перед початком 
аналізу.  
6 ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
 6.1 Загальні зауваження 
 Перед використанням всім реагентам і зразкам слід дозволити нагрітися до кімнатної температури. 
Всі реагенти повинні бути змішані без піноутворення. 
 − Після початку аналізу всі кроки слід виконувати без перерви. 
 − Використовуйте нові пластикові наконечники для піпеток для кожного стандарту, контролю або 
зразка, щоб уникнути перехресного забруднення  
− Абсорбція - це функція часу інкубації та температури. Перед початком аналізу  рекомендується, 
щоб усі реагенти були готові, ковпачки зняті, всі необхідні лунки закріплені в тримачі і т. д. Це 
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забезпечить рівний час, що минув для кожного кроку піпетування без перерви.  
− Як правило, ферментативна реакція лінійно пропорційна часу та температурі. 
 
6.2.Процедура випробування (кількісний метод) 
 Кожне дослідження повинно включати стандартну криву  
1. Закріпіть потрібну кількість лунок для мікротитрування в тримачі. 
2. Розподіліть 25 мкл кожного стандарту, контролю та зразків з новими одноразовими наконечниками 
у відповідні лунки.  
3. Внесіть 100 мкл ферментного кон’югату в кожну лунку. Ретельно перемішайте протягом 10 секунд. 
На цьому етапі важливо мати повне змішування.  
4. Інкубуйте протягом 60 хвилин при кімнатній температурі. 
5. Швидко витрусіть вміст лунок. Промийте лунки 5 разів дистильованою водою (400 мкл на лунку). 
Різко вдаріть по лунках абсорбуючим папером, щоб видалити залишкові краплі. 
Важливе зауваження: на чутливість і точність цього аналізу помітно впливає правильне виконання 
процедури миття!  
6. Додайте 100 мкл розчину субстрату в кожну лунку. 
7. Інкубуйте протягом 15 хвилин при кімнатній температурі.  
8. Зупиніть ферментативну реакцію, додавши 50 мкл стоп-розчину в кожну лунку. 
9. Визначте поглинання (OГ) розчину в кожній лунці при 450 нм (зчитування) та при 620 - 630 нм 
(фонове віднімання, рекомендується) за допомогою рідера мікропланшетів. Рекомендується 
прочитати лунки протягом 10 хвилин після додавання стоп-розчину.  
6.3. Розрахунок результатів (кількісний) 
 1. Обчисліть середні значення поглинання для кожного набору стандартів, контролів та зразків 
пацієнтів. 
 2. Використовуючи лінійний міліметровий папір, побудуйте стандартну криву, побудувавши графік 
середнього поглинання, отриманого від кожного стандарту, щодо його концентрації зі значенням 
поглинання на вертикальній осі (Y) та концентрації на горизонтальній (X) осі. 
 3. Використовуючи середнє значення поглинання для кожного зразка, визначте відповідну 
концентрацію зі стандартної кривої.  
4. Автоматизований метод: результати в Інструкції з використання були розраховані автоматично з 
використанням 4-параметричної кривої. Найкращими методами є 4-параметричний Rodbard або 4-
параметричний Marquardt. Інші функції обробки даних можуть дати дещо інші результати. 
5. Концентрацію зразків можна прочитати безпосередньо з цієї стандартної кривої. Зразки з 
концентрацією, що перевищує концентрацію найвищого стандарту, слід додатково розбавляти або 
подавати як > 200 мМОд / мл. Для розрахунку концентрацій слід враховувати цей коефіцієнт 
розведення.  
6.3.1. Приклад типової стандартної кривої  
Наступні дані призначені лише для демонстрації та не можуть використовуватися замість генерації 
даних на момент аналізу.  
 

Стандарт Oптичні одиниці  
(450 нм) 

Стандарт 0 (0 мМод/мл ) 0.04 
Стандарт 1 (5 мМод/мл) 0.15 
Стандарт 2 (25 мМод/мл) 0.28 
Стандарт 3  (50 Мод/мл) 0.53 
Стандарт 4 (100 мМОд/мл) 0.94 
Стандарт 5 (200 мМод/мл) 1.50 

 
6.4 Процедура аналізу (якісний метод) 
 Ця процедура відрізняє позитивні (вагітні) від негативних зразків шляхом порівняння зразка бета-
ХГЛ рівнів зі стандартом 0 (0 мМОд / мл) і стандартом 3 (50 мМОд / мл). Зразки пацієнтів 
досліджують з стандартом 0 та стандартом 50 мМОд / мл. Процедура аналізу ідентична за 
допомогою кількісного методу, але кроки 9 та 10 пропущені. 
 
6.5 Розрахунок результатів (якісний)  
Для якісного аналізу рівня β-ХГЛ кольоровий зразок порівнюють із кольором за стандартами 0 мМОд 
/ мл та 50 мМОд / мл. Якщо синій колір менш інтенсивний, ніж колір стандарту 50 мМОд / мл, зразок 
вважається негативним. Якщо синій колір більш інтенсивний, ніж колір, рівний стандарту 50 мМОд / 
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мл, зразок вважається позитивним. 
 
7.ОЧІКОВАНІ НОРМАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ 
 Настійно рекомендується кожній лабораторії визначати свої власні нормальні та ненормальні 
значення.  
7.1 Звичайні здорові дорослі, не вагітні  
У дослідженні, проведеному із здоровими дорослими, здавалося б, нормальними, з використанням 
аналізу ХГЛ + бета, спостерігаються такі значення: 
 
 

Популяція Вік (років) кількість β-ХГЛ [мМод/мл] 

чоловіки 
< 50 40 < 5 
> 50 10 < 5 

жінки 
< 50 42 < 5 
> 50 7 < 5 

 
7.2.  Вагітні жінки у 2 триместрі 
 

Тиждень 
вагітності 

Досліджув
ані зразки 

% 
роцентіль 
[мМод/мл] 

% Процентіль 
[мМод/мл] 

14 103 10 303 71 980 
15 96 9 246 51 666 
16 91 5 266 36 947 
17 14 4 632 24 033 

 
ОБЕРЕЖНО: 
 1. Для виявлення вагітності в сироватці крові застосовують якісний аналіз з точкою порогового 
значення 50 мМОд / мл. Негативні або порогові результати слід повторити на новому зразку, 
отриманому принаймні через 48 годин після першого зразка.  
2. Було показано, що імунологічні тести на вагітність можуть давати хибні результати у випадках 
прийому декількох ліків та захворювань, таких як ревматоїдний артрит. У таких випадках тлумачення 
тесту на вагітність слід робити обережно. Одні результати не повинні бути єдиною причиною будь-
яких терапевтичних наслідків. Результати слід співвіднести з іншими клінічними спостереженнями та 
діагностичними тестами.  
 
8 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ  
Належна лабораторна практика вимагає, щоб контроль виконувався з кожною калібрувальною 
кривою. Статистично значуща кількість контролів повинна бути проаналізована для встановлення 
середніх значень та допустимих діапазонів для забезпечення належної роботи. Рекомендується 
використовувати контрольні зразки відповідно до штатних та федеральних правил. Рекомендується 
використовувати контрольні зразки для забезпечення щоденної достовірності результатів. 
Використовуйте засоби контролю як на нормальному, так і на патологічному рівні. Контроль та 
відповідні результати лабораторії контролю якості вказані в сертифікаті контролю якості, доданому 
до набору. Значення та діапазони, зазначені на аркуші контролю якості, завжди стосуються поточної 
партії набору і повинні використовуватися для безпосереднього порівняння результатів. Також 
рекомендується використовувати національні або міжнародні програми оцінки якості, щоб 
забезпечити точність результатів. Використовуйте відповідні статистичні методи для аналізу 
контрольних значень та тенденцій. Якщо результати аналізу не відповідають встановленим 
допустимим діапазонам контрольних матеріалів, результати пацієнта слід вважати недійсними. У 
цьому випадку, будь ласка, перевірте такі технічні зони: пристрої для вимірювання піпетки та 
синхронізації; фотометр, терміни придатності реагентів, умови зберігання та інкубації, методи 
аспірації та промивання. Перевіривши вищезазначені товари, не знайшовши помилок, зв’яжіться 
безпосередньо зі своїм дистриб’ютором або IBL. 
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9 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 
9.1.  Динамічний діапазон аналізу 
 Діапазон аналізу становить від 0,44 до 200 мМОд / мл.  
9.2. Специфічність антитіл (перехресна реактивність) 
Наступні речовини тестували на перехресну реакційну здатність аналізу: 

Білок Концентрація Вироблена інтенсивність кольору, 
еквівалентна β-ХГЛ в сироватці (мМОд / мл) 

hLH 300 мМод/мл 6 
hLH 200 мМод/мл < 5 
hLH 80 мМод/мл < 5 

ТТГ 75 мкМЕ/мл 8 
ТТГ 50 мкМЕ/мл < 5 
ТТГ 25 мкМЕ/мл < 5 

ФСГ 200 мкМЕ/мл < 5 
ФСГ 50 мкМЕ/мл < 5 

9.3 Чутливість 
 Аналітичну чутливість розраховували із середнього значення плюс два стандартних відхилення 
двадцяти (20) повторень аналіз стандарту 0 і виявилось, що  становить 0,44 мМОд / мл.  

9.4 Відтворюваність 
 9.4.1 Варіабельність в аналізі 
Варіабельність в аналізі показана нижче: 

зразок кількість Середнє 
(мМод/мл) 

CV (%) 

1 20 5.9 9.4 
2 20 18.6 4.0 
3 20 147.9 3.5 

      9.4.2 Варіабельність між аналізами  
Варіабельність між аналізами показано нижче 

Зразок Середнє (мМод/мл) CV (%) 
1 5.6 9.9 
2 17.1 7.2 
3 140.0 6.9 

9.5. Відновлення 
До зразків додавали розчини β-ХГЛ з відомими концентраціями.  
Відновлення (%)розраховували множенням відношення виміряних та очікуваних значень на 100. 

 зразок 1 зразок 2 зразок 3 
Концентрація (мМод/мл) 30.9 69.0 115.2 
Середнє відновлення (%) 94.4 91.3 90.7 

Дінамічний діапазон 
відновлення (%) 

від 91.3 88.6 89.0 
до 99.3 94.2 92.8 

9.6.Лінійність 
Зразки вимірювали нерозбавленими та в послідовних розведеннях зі стандартом 0. 
Відновлення (%) розраховували множенням співвідношення очікуваних та виміряних значень на 100. 

 Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 
Концентрація (мМод/мл) 39.7 75.6 128.4 
Середнє відновлення (%) 102.0 95.5 96.8 

Дінамічний діапазон (%) 
від 90.9 86.2 92.9 
до 115.0 109.3 101.3 
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10. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ 
 Надійні та відтворювані результати будуть отримані, коли процедура аналізу буде проведена з 
повним розумінням інструкції, що міститься в упаковці, та з дотриманням належної лабораторної 
практики. Будь-яка неправильна обробка зразків або модифікація цього тесту може вплинути на 
результати.  
10.1. Впливаючі речовини 
 Гемоглобін (до 4 мг / мл), білірубін (до 0,5 мг / мл) та тригліцериди (до 30 мг / мл) не впливають на 
результати аналізу.  
10.2. Вплив ліків 
 До сьогодні нам не відомі жодні речовини (ліки), які впливають на вимірювання β-ХГЛ у зразку.  
10.3. Хук-ефект високої дози. 
 У цьому тесті не спостерігали Хук ефекту при вмісті β-ХГЛ до 15 800 мМОД / мл. 
 11. ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
 11.1. Надійність результатів  
Випробування слід проводити точно відповідно до інструкцій виробника щодо використання. Крім 
того, користувач повинен суворо дотримуватися правил НЛП (належної лабораторної практики) або 
інших застосовних національних стандартів та / або законів. Це особливо актуально для 
використання контрольних реагентів. Важливо завжди включати в процедуру тестування достатню 
кількість засобів контролю для перевірки точності та точності тесту. Результати випробувань є 
дійсними лише в тому випадку, якщо всі засоби контролю знаходяться в межах зазначених 
діапазонів і якщо всі інші параметри випробувань також знаходяться в межах заданих специфікацій 
аналізу. У разі будь-яких сумнівів або занепокоєння, будь ласка, зв'яжіться з IBL  
11.2. Терапевтичні наслідки  
Терапевтичні наслідки ніколи не повинні базуватися лише на лабораторних результатах, навіть якщо 
всі результати тестів узгоджуються з предметами, як зазначено в пункті 11.1.  
Будь-який лабораторний результат - це лише частина загальної клінічної картини пацієнта. Лише в 
тих випадках, коли лабораторні результати є прийнятними для загальної клінічної картини пацієнта, 
слід виводити терапевтичні наслідки. Сам результат тесту ніколи не повинен бути єдиним фактором, 
що визначає терапевтичні наслідки. 
 11.7. Відповідальність  
Будь-яка модифікація тестового набору та / або обмін або суміш будь-яких компонентів різних партій 
від одного тестового набору до іншого може негативно вплинути на заплановані результати та 
валідність загального тесту. Така модифікація та / або обмін втрачають силу будь-яких претензій 
щодо заміни. Претензії, подані через неправильне тлумачення замовником лабораторних 
результатів відповідно до пункту 11.2. також недійсні. Незважаючи на це, у випадку будь-якої 
претензії відповідальність виробника не повинна перевищувати вартість тестового набору. 
Пошкодження тестового набору під час транспортування не несе 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 інструкцию 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. 

 
 

 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 
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	У цьому аналізі слід використовувати сироватку. Як правило, слід уникати використання гемолітичних, жовтяничних або ліпемічних зразків. Для подальшої інформації див. розділ «Впливаючі речовини». Зверніть увагу: Зразки, що містять азид натрію, не слід ...
	5.1 Збір зразків
	Сироватка:
	Збирайте кров шляхом пункції вени (наприклад, Сарстедт Моновет для сироватки), дайте згорнутися і відокремте сироватку шляхом центрифугування при кімнатній температурі. Не центрифугуйте до повного згортання. Пацієнти отримання антикоагулянтної терапі...
	5.2 Зберігання та підготовка зразка
	Зразки повинні бути закриті і зберігатися протягом 7 днів при температурі 2-8   C перед аналізом. Зразки, що зберігаються протягом тривалого часу (до 12 місяців), слід заморожувати лише один раз при -20   C перед аналізом. Розморожені зразки слід пер...
	5.3 Розведення зразка
	Якщо під час початкового аналізу зразок виявляє більше, ніж найвищий стандарт, зразки можуть бути розбавлені буфером для розведення і повторно аналізовані, як описано в процедурі аналізу. Для розрахунку концентрацій слід враховувати цей коефіцієнт ро...
	Приклад:
	а) розведення 1:10: 10 мкл сироватки + 90 мкл буфера для розведення (ретельно перемішати).
	б) розведення 1: 100: 10 мкл розведення
	а) 1:10 + 90 мкл буфера для розведення (ретельно перемішати).
	с) розведення 1: 1000 10 мкл розведення
	б) 1: 100 + 90 мкл буфер для розведення (ретельно перемішати).
	Примітка: Сироватки вагітних жінок слід розвести 1/100 у буфері для розведення перед початком аналізу.
	6 ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ
	6.1 Загальні зауваження
	Перед використанням всім реагентам і зразкам слід дозволити нагрітися до кімнатної температури. Всі реагенти повинні бути змішані без піноутворення.
	( Після початку аналізу всі кроки слід виконувати без перерви.
	( Використовуйте нові пластикові наконечники для піпеток для кожного стандарту, контролю або зразка, щоб уникнути перехресного забруднення
	( Абсорбція - це функція часу інкубації та температури. Перед початком аналізу  рекомендується, щоб усі реагенти були готові, ковпачки зняті, всі необхідні лунки закріплені в тримачі і т. д. Це забезпечить рівний час, що минув для кожного кроку піпету...
	( Як правило, ферментативна реакція лінійно пропорційна часу та температурі.
	7.ОЧІКОВАНІ НОРМАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ
	Настійно рекомендується кожній лабораторії визначати свої власні нормальні та ненормальні значення.
	7.1 Звичайні здорові дорослі, не вагітні
	У дослідженні, проведеному із здоровими дорослими, здавалося б, нормальними, з використанням аналізу ХГЛ + бета, спостерігаються такі значення:
	7.2.  Вагітні жінки у 2 триместрі
	9 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ
	9.1.  Динамічний діапазон аналізу
	Діапазон аналізу становить від 0,44 до 200 мМОд / мл.
	9.2. Специфічність антитіл (перехресна реактивність)
	Наступні речовини тестували на перехресну реакційну здатність аналізу:
	9.3 Чутливість
	Аналітичну чутливість розраховували із середнього значення плюс два стандартних відхилення двадцяти (20) повторень аналіз стандарту 0 і виявилось, що  становить 0,44 мМОд / мл.
	9.4 Відтворюваність
	9.4.1 Варіабельність в аналізі
	Варіабельність в аналізі показана нижче:
	9.4.2 Варіабельність між аналізами
	Варіабельність між аналізами показано нижче
	9.5. Відновлення
	До зразків додавали розчини β-ХГЛ з відомими концентраціями.
	Відновлення (%)розраховували множенням відношення виміряних та очікуваних значень на 100.
	9.6.Лінійність
	Зразки вимірювали нерозбавленими та в послідовних розведеннях зі стандартом 0.
	Відновлення (%) розраховували множенням співвідношення очікуваних та виміряних значень на 100.
	10. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ
	Надійні та відтворювані результати будуть отримані, коли процедура аналізу буде проведена з повним розумінням інструкції, що міститься в упаковці, та з дотриманням належної лабораторної практики. Будь-яка неправильна обробка зразків або модифікація ц...
	10.1. Впливаючі речовини
	Гемоглобін (до 4 мг / мл), білірубін (до 0,5 мг / мл) та тригліцериди (до 30 мг / мл) не впливають на результати аналізу.
	10.2. Вплив ліків
	До сьогодні нам не відомі жодні речовини (ліки), які впливають на вимірювання β-ХГЛ у зразку.
	10.3. Хук-ефект високої дози.
	У цьому тесті не спостерігали Хук ефекту при вмісті β-ХГЛ до 15 800 мМОД / мл.
	11. ПРАВОВІ АСПЕКТИ
	11.1. Надійність результатів
	Випробування слід проводити точно відповідно до інструкцій виробника щодо використання. Крім того, користувач повинен суворо дотримуватися правил НЛП (належної лабораторної практики) або інших застосовних національних стандартів та / або законів. Це о...
	11.2. Терапевтичні наслідки
	Терапевтичні наслідки ніколи не повинні базуватися лише на лабораторних результатах, навіть якщо всі результати тестів узгоджуються з предметами, як зазначено в пункті 11.1.
	Будь-який лабораторний результат - це лише частина загальної клінічної картини пацієнта. Лише в тих випадках, коли лабораторні результати є прийнятними для загальної клінічної картини пацієнта, слід виводити терапевтичні наслідки. Сам результат тесту ...
	11.7. Відповідальність
	Будь-яка модифікація тестового набору та / або обмін або суміш будь-яких компонентів різних партій від одного тестового набору до іншого може негативно вплинути на заплановані результати та валідність загального тесту. Така модифікація та / або обмін ...
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