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ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ 

Цей високочутливий комплект ELISA (імуноферментний аналіз ) для кількісного визначення біоактивного рівня 

глюкагон-пептиду-1 (7-36) [GLP-1 (7-36)] у зразках плазми. Первинна амінокислотна послідовність пептиду 

GLP-1 ідентична серед видів ссавців, тобто щура, миші, свині, людини і т. д. 

Цей комплект призначений тільки для досліджень. 

 

ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 

Цей ІФА розроблений, розвинений та виготовлений для кількісного вимірювання біологічно активного GLP-1 

(7-36) у зразку плазми. У дослідженні використовується двостороння технологія "сендвіч" з двома вибраними 

GLP-1 (7-36) специфічних антитіл. 

Стандарти аналізу, контролі  та пробні зразки безпосередньо додаються в лунки мікропланшету, які покрита 

стрептавідином. Згодом - суміш біотинільованого GLP-1 (7-36) специфічного антитіла та пероксидази хрону  

(HRP) - кон'югованого GLP-1 (7-36) специфічним антитілом додається до кожної лунки. Після першого 

інкубаційного періоду "бутербродний" імунокомплекс "Стрептавідин -  біотін – антитіло - GLP -1 (7-36) - HRP-

кон'юговане антитіло "утворюється і прикріплюється до стінки пластини. Незв'язане HRP-кон'юговане антитіло 

видаляється на наступній стадії промивання. Для виявлення цього імунокомплексу кожну лунку потім 

інкубують з  розчином субстрату у визначеній в часі реакції, а потім вимірюють в спектрофотометричному 

рідері мікропланшету. Ферментативна активність імунокомплексу, пов'язаного з GLP-1 (7-36), на стінках лунок 

мікропланшету безпосередньо пропорційна сумі GLP-1 (7-36) у зразку. 

 

РЕАГЕНТИ: підготовка та зберігання 

Цей тестовий набір  слід зберігати при температурі від 2 до 8 ° С після отримання. Для  дати закінчення 

терміну придатності звертайтесь до етикетки на коробці набору . Усі компоненти стабільні до закінчення 

терміну придатності. 

Перед використанням довести всі реагенти до кімнатної температури. 

Реагенти з різних номерів партій наборів не повинні об'єднуватися або обмінюватись. 

1. Мікропланшет MTP 

Один мікропланшет розбірний з лунками, що відламуються  12 х 8 стріпів (загалом 96 лунок), покритий 

стрептавідином. Планшет у тримачу і герметично запечатаний у пакетах з фольгою з осушувачем. Цей реагент 

повинен зберігатися при температурі від 2 до 8 ° С і бути стабільним до дати закінчення терміну придатності  в 

коробці набору. 

 

2.  Антитіла мічені Tracer 

Один флакон, що містить 0,6 мл HRP міченого Anti-GLP-1 специфічного антитіла в стабілізованій білковій 

матриці. Цей реагент повинен бути змішаний з GLP-1 (7-36) антитілом захоплення та розріджувачем міченого 

антитіла  перед використанням (докладніше див. процедуру аналізу). Цей реагент слід зберігати при 

температурі від 2 до 8 ° С та стабільний до закінчення терміну придатності, який вказано на коробці набору. 

 

3.  ANTIBODY GLP-1 (7-36) Захоплення антитіла 

Один флакон містить 0,6 мл біотинільованого GLP-1 (7-36) специфічного антитіла. Його слід використовувати 

тільки після змішування з міченим антитілом GLP-1 та розчинником міченого  антитіла  відповідно до 

процедури аналізу. Цей реагент слід зберігати при температурі від 2 до 8 ° С і стабільний до дати закінчення 

терміну придатності, який вказано на коробці набору 
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4.  TRACERDIL розчинник мічених антитіл 

Один флакон містить 12 мл готового до використання буфера. Він повинен бути використаний тільки для 

розведення антитіл відповідно до процедури аналізу. Цей реагент слід зберігати при температурі від 2 до 8 ° С 

та стабільним до дати закінчення терміну придатності, який вказано на  коробці набору. 

 

5.  CAL 1-6 LYO Стандарти 1-6 

Шість ампул, що містять різні рівні ліофілізованого GLP-1 (7-36) у рідкій білковій матриці з не азидом, 

консервант, що не містить ртуті. Див. Флакони для точної концентрації для кожного стандарту. Ці реактиви 

слід зберігати при температурі від 2 до 8 ° С , стабільність до дати закінчення терміну придатності до набору. 

 

6.  КОНТРОЛЬ 1 + 2 LYO Control 1 + 2 

Дві ампули, що містять різні рівні ліофілізованого GLP-1 (7-36) у рідкій білковій матриці з не азидом, 

консервант, що не містить ртуті. Див. Флакони для точного діапазону концентрації для кожного регулятора. 

Обидва засоби контролю повинні зберігатися при температурі від 2 до 8 ° С , стабільність до дати закінчення 

терміну дії коробки наборів. 

 

7. HRP SUBS HRP  розчин субстрату 

   Одна пляшка містить 24 мл тетраметилбензидину (ТМБ) з стабілізованим перекисом водню. Цей реагент 

слід зберігати при температурі від 2 до 8 ° С, стабільність до дати закінчення терміну придатності , вказаного 

на коробці набору. 

 

8. STOP СТОП РОЗЧИН 

Одна пляшка містить 12 мл сірчаної кислоти. Цей реагент слід зберігати при температурі від 2 до 8 ° С або при 

кімнатній температурі, стабільний до дати закінчення терміну придатності, вказаного на коробці набору. 

 

9. WASHBUF CONC промивний буфер 

Одна пляшка містить 30 мл 30-кратного концентрату. Перед використанням вміст слід розвести з 870 мл 

дистильованої води і добре перемішати. Після розведення це дає робочий промивний розчин, що містить 

поверхнево-активну речовину в фосфатному буферному фізіологічному розчині з не-азидами та 

консервантами, що не містять ртуть. Розбавлені промивні буфери повинні зберігатись при кімнатній 

температурі та залишаються стабільними до закінчення терміну придатності , який вказано на коробці набору. 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ БЕЗПЕКИ. 

 Реагенти повинні використовуватися в професійних лабораторних умовах та призначені лише для 

досліджень. Походження матеріалу (наприклад, високо очищений бичковий сироватковий альбумін) бичачої 

сироватки був отриманий в сусідніх 48 країнах. Він був отриманий тільки від здорових донорських тварин, що 

перебували під ветеринарним наглядом, і виявилися вільними від заразних захворювань. Під час виконання 

цього аналізу одягайте рукавички та обробляйте ці реагенти, якби вони є потенційно інфекційними. Уникати 

контакту з реагентами, що містять ТМБ, перекис водню або сірчисту кислоту. ТМБ може викликати 

подразнення шкіри та слизових оболонок і викликати алергічну реакцію шкіри. ТМБ - це підозрюваний 

канцероген. Сірчана кислота може викликати сильне роздратування при контакті з шкірою. Не дозволяйте 

потрапляти в очі, на шкіру, або на одяг. Не вживайте та не вдихайте пар. При контакті змивайте з великою 

кількістю води протягом щонайменше 15 хвилин. Використовуйте належну  лабораторну практику.  

НЕОБХІДНІ, АЛЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЕНІ, МАТЕРІАЛИ 

1. Прецизійні одноканальні піпетки, здатні доставляти 25 мкл, 50 мкл, 100 мкл і 1000 мкл і т.п.  
2. Повторний дозатор, придатний для доставки 100 мкл. 
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3. Одноразові наконечники для піпетки, придатні для розподілу вищого обсягу.  
4. Одноразові 12 х 75 мм або 13 х 100 скляні / пластикові пробірки. 
5. Одноразові пластикові пляшки 100 мл та 1000 мл з ковпачками. 
6. Алюмінієва фольга. 
7. Дейонізована або дистильована вода. 
8. Пластикове покриття для мікропланшету або поліетиленова плівка. 
9. Шейкер мікропланшетів ІФА. 
10. Багатоканальна промивна пляшка або автоматична (напівавтоматична) система промивання. 
11.Спектрофотометричний рідер мікропланшетів, здатний читати поглинання при 450 нм. 
12. DPP-4 Інгібітор  
 
ЗБІР ЗРАЗКІВ 
 (1) Перед збором зразків особлива підготовка особи не потрібна. Однак зразки натщесерце і не-натщесерце / 
глюкозо-індукований зразок може мати велике значення для біологічно  активного рівня GLP-1 (7-36). 
 (2) Зразки не слід брати у пацієнтів, які приймають біотинові полівітаміни або дієтичні добавки, принаймні за 
48 годин до Збору зразків. 
 (3) Для збору зразків необхідно використовувати систему збору та збереження крові BD ™ P700 (містить 
коктейль інгібітору DPP-4 протеаз), якщо проводити вимірювання прямого активного GLP-1 (7-36), 
вимірювання повинно проводитись ,використовуючи цей ІФА набір. 
 (4) Як альтернатива трубкам BD ™ P-700, цільну кров слід збирати в блідо-лілову TopVacutainer® EDTA- 
плазмову пробірку. Дуже важливо негайно додати відповідну кількість інгібітору DPP -4 до зібраної ЕДТА 
цільної крові відразу після збору (протягом 30 секунд). Звертатися до інструкції виробника DPP-4 інгібітору. 
Переверніть пробірку, щоб добре перемішати і помістіть пробірку  на крижану ванну. Центрифугувати 
пробірку на 1000 г протягом 10 хвилин у охолодженій центрифузі. Для такого типу зразків перед аналізом GLP-
1 слід використовувати процедуру екстракції твердої фази. 
 (5) Зразки плазми слід зберігати при 2-8 ° С, якщо вони будуть проаналізовані протягом 3 годин після збору. 
Для тривалого зберігання рекомендується зберігати плазмовий зразок при -70 ° С. Аліквотувати зразків перед 
охолодженням, якщо це необхідно. 
 
 ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
1. Підготовка реагенту 
 (1) Перед використанням всі реагенти доводять до кімнатної температури. Регенти з різних лотів не повинні 
бути об'єднані або взаємозамінними. 
 (2) Концентрат для промивання ІФА повинен бути розбавлений до робочого розчину перед використанням. 
Будь ласка, перегляньте розділ РЕАГЕНТИ для деталей.  
3) Відновіть всі стандарти та контролі, додайте до кожного флакону 1,0 мл демінералізованої води. Дозвольте 
стандартам та контролям знаходитись в покої протягом 10 хвилин, а потім добре перемішайте шляхом 
обережного струшування. Ці відновлені стандарти та контролі повинні зберігатися при -20 ° С або нижче. Не 
перевищуйте 3 циклів заморожування-відтавання. 
 
2.Підготовка зразка аналізу 
 (1) Для безпосереднього вимірювання активного GLP-1 (7-36) для збору зразків слід використовувати BD ™ P-
700 систему забору крові та  консервації. Перед аналізом не проводиться підготовка зразків.  
(2) Необов'язково проводити процедуру екстракції твердофазного зразка для всіх дослідних зразків, зібраних 
з коктейлем інгібітору DPP-IV, крім пробірок BD ™ P-700. IBL забезпечує перевірену процедуру екстракції , а 
також реагенти, упаковані як набір екстракції зразків GLP-1 (каталожний № RE53139)  
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3. Процедура аналізу  
 (1) Помістіть достатню кількість покритих стрептавідином стріпів / лунок в тримач для прогону  стандартів 
GLP-1 (7-36), контролів та невідомих зразків у двох примірниках. 
 (2) Конфігурація випробувань  

ряд Стріп 1 Стріп 2 Стріп 3 

A СТД1 СТД5 Зразок1 

B СТД1 СТД5 Зразок1 

C СТД2 СТД6 Зразок2 

D СТД2 СТД6 Зразок2 

E СТД3 С1 Зразок3 

F СТД3 С1 Зразок3 

G СТД4 С2  

H СТД4 С2  

 
 (3) Підготуйте GLP-1 (7-36) суміш антитіл: змішування антитіла з міченими антитілами GLP-1 та захоплення 
антитіла шляхом 1: 21-кратне розведення  міченого антитіла  та 1:21 кратне розбавлення біотинільованого 
антитіла захоплення з розріджувачем  міченого антитіла . Для кожної стріпи потрібно змішати 1 мл розчину 
міченого антитіла з 50 мкл антитіла захоплення та 50 мкл міченого антитіла в чистій пробірці для аналізу.  
(4) Додайте 100 мкл стандартів, контрольних та пробних зразків у призначену мікролунку.  
(5) Додайте 100 мкл суміші антитіл GLP-1 (7-36) до кожної лунки  
(6) Накрийте планшет одним герметиком планшету та інкубують пластину при 2-8 ° С, статично протягом 20-24 
годин. 
 (7) Зніміть  герметик планшету. Аспіруйте вміст кожної лунки. Промити кожну лунку 5 разів, розподіляючи в 
кожну лунку 350 мкл робочого промивного розчину і потім повністю аспіруючи вміст. Альтернативно, можна 
використовувати автоматичний вошер мікропланшетів.  
(8) Додайте до кожної з лунок 200 мкл субстрату ІФА HRP  
(9 ) Накрийте планшет за допомогою одного герметику планшета, а також алюмінієвою фольгою, щоб 
уникнути впливу світла. 
 (10) Інкубуйте пластину при кімнатній температурі, статично протягом 20 хв.  
(11) Зніміть алюмінієву фольгу та герметик для планшету. Додайте 50 мкл ІФА стоп-розчину в кожну лунку. 
Змішати обережно.  
(12) Зчитати абсорбцію при довжині хвилі 450 нм / 620 нм або 450 нм / 650 нм протягом 10 хвилин у рідері 
мікропланшетів.  
 
 ПРОЦЕДУРА ПРИМІТКИ 
1. Нездатність збирати зразки, як зазначено вище, може призвести до помилкових результатів унаслідок 
ендогенної активності DPP-4. 
2. Рекомендується аналізувати всі стандарти, контролі та невідомий зразок у двох примірниках. Середнє 
значення абсорбції кожного дубліката має використовуватися для обробки даних та розрахунку результатів. 
3. Для зразків з більш високим рівнем 6 стандарту рекомендується виміряти розбавлений зразок з 
відповідною вільною буферною матрицею GLP-1 (наприклад, стандартний нуль) для більш точного 
повідомлення. 
4. Тримайте світлочутливі реагенти в оригінальних пляшках із темного скла. 
5. Зберігайте будь-які невикористовувані смужки, покриті стрептавідином, у пакетах з застібкою блискавка  з 
фольги з  осушувачем для захисту від вологи. 
6.  Ретельна техніка та використання належним чином відкаліброваних  пристроїв піпетування необхідні для 
забезпечення відтворюваності  випробувань. 
7. Час інкубації або температури, відмінні від тих, що вказані в цій вкладеній інструкції, можуть вплинути на 
результати. 
8. Уникайте повітряних бульбашок у мікропланшету, оскільки це може призвести до зниження ефективності 
зв'язування та збільшення CV%  повторного читання. 
9. Всі реагенти слід обережно і ретельно змішувати до використання. Уникайте спінювання.  
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
1. Обчислити середню абсорбцію для кожної пари дублікатів результатів тесту. 
2. Відніміть середню абсорбцію СТД 1 (0 пмоль/л) від середньої абсорбції всіх інших програм для отримання 
скоригованої абсорбції. 
3. Стандартна крива формується скоригованою абсорбцією всіх  рівнів стандартів на ординаті навпроти  
концентрації  стандартів на абсцисі, використовуючи точка-точка або логарифмічний папір. Відповідні  
комп’ютерні програми обробки даних можуть також використовуватися для розрахунку результатів . 
Рекомендується застосовувати  точка-точка або квадратичну криву відповідності. 
 
 Концентрації GLP-1 (7-36) для контролів та зразків досліджуються безпосередньо зі стандартної кривої їх 
відповідної скоригованої абсорбції. 
 
 ПРИКЛАДИ ДАНИХ І СТАНДАРТНА КРИВА 
 Типові дані абсорбції і стандартна крива результатів від  GLP-1 ELISA представлені . Приклад кривої був 
сформований за допомогою кривої точка-точка, відповідно до лінійних осей. Інша крива відповідно за 
допомогою лінійної або логарифмічної осей також може бути використана.  
Приклад стандартної кривої не може використовуватися замість стандартної кривої прогону  з кожним 
аналізом. 
 

лунки ОГ 450 нм абсорбція Результат 
пмоль/л зчитування середня скоригована 

0 пмоль/л 0,010 0,011 0,000  

0,011 

0,64 пмоль/л 0,054 0,055 0,044 

0,057 

2,20 пмоль/л 0,157 0,165 0,154 

0,174 

6,20 пмоль/л 0,451 0,451 0,440 

0,451 

21,00 пмоль/л 1,399 1,385 1,374 

1,370 

48,00 пмоль/л 2,741 2,763 2,752 

2,785 

Контроль 1 0,456 0,457 0,446 6,29 

0,458 

Контроль 2 0,918 0,925 0,914 13,17 

0,932 

 
Див. оригінал інструкції 
 
Очікувані значення  
Кожна лабораторія повинна встановити власний нормальний діапазон, використовуючи зразки, зібрані з 
нормальних здорових людей. Будь ласка, майте на увазі, що нормальний діапазон може бути варіабельним, 
використовуючи зразки натщесерце у порівнянні з  зразками не-натщесерце. 
GLP-1 (7-36 ) пг / мл = GLP-1 (7-36) пмоль / л х 3,298 
 На підставі обмеженої кількості нормальних зразків донорів (кількість = 10) ми встановили, що нормальний 
діапазон натщесерце становить приблизно 0,5-3,1 пмоль / л і після прийняття їжі нормальний діапазон 
становить приблизно 0,6-16,7 пмоль / л. Наступна таблиця показує, що активний GLP-1 (7-36) набагато вище 
після годування, ніж натщесерце у звичайних донорів. 
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донор Активний GLP-1(7-36). Пмоль/л 

натщесерце Після прийому їжі 

1 0,847 4,423 

2 1,393 5,961 

3 1,048 8,582 

4 2,348 0,581 

5 0,777 1,532 

6 1,525 16,692 

7 0,540 5,528 

8 2,658 4,280 

9 3,061 8,917 

10 1,518 9,961 

 
ОБМЕЖЕННЯ  ПРОЦЕДУРИ 
1. Оскільки відсутня концентрація Золотого стандарту або міжнародний стандарт для вимірювання GLP-1 
(7-36), значення стандартів аналізу були встановлені з використанням високоочищеного пептиду GLP-1 (7-36) 
та перевірені. Результати, отримані при різних методах аналізу або наборах, не можуть бути використані як 
взаємозамінні.  
2. Для невідомих значень вибірки слід читати безпосередньо з аналізу, що перевищує аналіз  рівня 
стандарту-6, це рекомендує вимірювання розбавленого зразку для більш точного вимірювання 
3.  Бактеріальне чи грибкове забруднення зразків плазмових речовин або реагентів або перехресного 
зараження між реагентами може призвести до помилкових результатів. 
4.  Вода, дейонізована поліефірними смолами, може інактивувати фермент пероксидази хрону.  
 
 
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
Для забезпечення достовірності результатів, кожний аналіз має включати достатню кількість контролів з 
відомими рівнями GLP-1 (7-36).  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  ВИКОРИСТАННЯ  
Чутливість 
 Чутливість цього високочутливого активного GLP-1 ( 7-36 ) ІФА визначена 3 рази  стандартного відхилення 
вище нульового стандарту на 12 повторних визначеннях, становить приблизно 0,05 пмоль / л.  
 
Специфічність 
 Цей аналіз біологічно активного GLP-1 (7-36) є специфічною мірою GLP-1 (7-36). Очікується, що в це 
дослідження не виявляє наступних пептидів.  
GLP-1 (7-36) 100%  
GLP-1 (9-36) <0,1% 
GLP-1 (9-37) <0,1%  
GLP-1 (7-37) ) <0,1%  
GLP-1 (1-36) <0,1% 
 GLP-2 <0,1%  
Глюкагон <0,1% 
 
Точність 
 Точність в аналізі визначали 8 повторами для двох контрольних зразків в одному дослідженні.  
Дуже задовільна в аналізі CV % була отримана, як показано нижче. 
 

 Середнє GLP-1 (7-36) 
(кількість=8) 

СВ CV % 

Зразок 1 3,49 пмоль/л 0,19 5,4% 

Зразок 2 10,18 пмоль/л 0,26 2,5% 
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Точність між  аналізами визначалась 13 окремими аналізами в різні дати з двома контрольними 
зразками. Дуже задовільна між аналізом CV% спостерігалася, як зазначено нижче 
 

 Середнє GLP-1 (7-36) 
(кількість=13) 

СВ CV % 

Зразок 1 4,13 пмоль/л 0,16 3,9% 

Зразок 2 12,14 пмоль/л 0,68 5,6% 

 
Збагачення відновлення 
Зразки  пацієнта збагачували один одним в об'ємі зразка (200 мкл + 200 мкл) і вимірювали цією тест-
системою. Збагачення відновлення розраховано. 

Зразки (пмоль/л) Зразки (пмоль/л) Виміряне 
значення 
(пмоль/л) 

Очікуване 
значення 
(пмоль/л) 

Відновлення (%) 

32,45 7,49 18,56 19,98 92,9 

6,67 18,62 11,25 12,65 89,0 

2,40 7,61 4,12 5,00 82,4 

 
ЛИНІЙНІСТЬ 
Зразки пацієнтів були збагачені GLP-1 (7-36) нульовою стандартною матрицею. Ці розбавлені зразки 
вимірюються в цьому аналізі та обчислюють лінійне відновлення.  
 
 

Розведення 
зразка формат 

GLP-1 (7-36) 
нульова людська 
сироватка 

Вимірюване 
значення 
(пмоль/л) 

Очікуване 
значення 
(пмоль/л) 

Лінійне 
відновлення (%) 

Зразок 1 

50 мкл 250 мкл 0,64 0,70 91,3 

100 мкл 200 мкл 1,06 1,39 76,1 

150 мкл 150 мкл 2,21 2,12 104,3 

200 мкл 100 мкл 2,88 2,82 102,2 

250 мкл 50 мкл 4,18 3,55 117,9 

Зразок 2 

50 мкл 250 мкл 2,70 2,79 96,7 

100 мкл 200 мкл 5,09 5,55 91,8 

150 мкл 150 мкл 7,49 8,34 89,9 

200 мкл 100 мкл 11,40 11,13 102,5 

250 мкл 50 мкл 13,37 13,89 96,3 

 
 
ГАРАНТІЯ 
Цей продукт гарантований для виконання, як описано в його маркуванні та літературі, коли використовується 
згідно з усіма інструкціями. IBL International відмовляється від будь-якої неявних гарантій комерційної 
товарної цінності або природності для конкретної мети, і IBL International ні в якому разі не несе 
відповідальності за суттєві збитки. Заміна продукту або відшкодування вартості покупки є винятковою умовою 
для покупця. Ця гарантія дає вам конкретні юридичні права, і ви можете мати інші права, які залежать від 
держави.  
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Короткий протокол аналізу 
- Додати 100 мкл/лунку стандартів, контролів та зразків пацієнтів 
- Додати 100 мкл суміші антитіл 
- Інкубувати 20-24 години при 2-8 °C, статично 
- Промити стріпи з розведеним промивним буфером 
- Додати 200 мкл/лунку ТМБ субстрату 
- Інкубувати 20 хвилин при кімнатній температурі, статично 
- Додати 50 мкл стоп розчину 
- Читати стріпи при ОГ 450 нм/620 нм або 450 нм/650 нм 
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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 

 
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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