
Українська 

 

 
 
 

Фетуїн-A ІФА 
Імуноферментний аналіз для кількісного визначення  фетуїну-А  людини 
у сироватці крові, плазмі крові, супернатанті культури клітин, екстракції 

тканин та сечі. 
 

 RE53301 
12x8 

2-8°C 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

I B L  I N T E R N A T I O N A L  G M B H 
Flughafenstrasse 52a Телефон: +49 (0)40-53 28 91-0 IBL@IBL-International.com 

D-22335 Гамбург, Німеччина Факс: +49 (0)40-53 28 91-11 www.IBL-International.com 
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 
  

Інструкція з 
використання  

mailto:IBL@IBL-International.com
http://www.ibl-international.com/
mailto:info@ivset.ua
http://www.ivset.ua/


Версія V14 2017-04 2 / 8 

 

 

1. ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 
Цей набір ІФА (імуноферментний аналіз) призначений для кількісного визначення фетуїну-А людини, 
також відомого як альфа-2-HS глікопротеїн (AHSG), у сироватці, плазмі, супернатанті культури 
клітин, екстракції тканини та сечі. Вимірювання фетуїну-А у сироватці крові або плазмі допомагає 
діагностувати деякі види раку та генетично успадковані дефіцити цього сироваткового білка. Цей 
набір ІФА Fetuin-A призначений для професійного використання в лабораторіях.  
2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ  ТА ПОЯСНЕННЯ  
Фетуїн-А, також відомий як альфа-2-ГС глікопротеїн, є глікопротеїном на 59 кДа, який складається з 
двох аміно-кінцевих доменів цистатину та меншого карбоксильно-кінцевого домену. Фетуїн-А 
синтезується печінкою і виділяється в кровотік, де його концентрація у дорослих ссавців становить 
від 0,5 - 1,0 г / л. Фетуїн-А зустрічається у високій концентрації в сироватці крові протягом 
внутрішньоутробного життя і бере участь у інгібуючій дію протеази та регулюванні обміну кальцію та 
остеогенезі, пов’язаному з розвитком. Він накопичується в кістках і зубах як основна частка 
неколагенних кісткових білків у біологічному плані. Дослідження показали, що Фетуїн-А є основним 
інгібітором кальцифікації, який міститься в циркуляції, де він перешкоджає осаду солей кальцію. 
Недавнє дослідження показало, що рівень фетуїну-А знижується у хворих на уремію, які 
перебувають на гемодіалізі, порівняно із нормальним здоровим контролем. Низький рівень Фетуїну-А 
у пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю суттєво асоціюється з вищою серцево-судинною 
смертністю. З іншого боку, продемонстровано, що Фетуїн-A у сироватці крові, що перевищує норму, у 
людей старшого віку асоціюється з діабетом, який не залежить від інших маркерів 
інсулінорезистентності. Крім того, більш високий рівень Фетуїна-А може бути незалежним маркером 
ризику для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. 
3. ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 
 Цей ІФА розроблений, розроблений та виготовлений для кількісного вимірювання людського 
фетуїну-А у зразках сироватки. В аналізі використовується двомісна техніка "сендвіч" із двома 
вибраними козячими  поліклональними антитілами специфічними до Фетуїн-A, які зв'язуються з 
різними епітопами людського Фетуїн-A. Стандарти аналізу, контролі та попередньо розбавлені 
зразки сироватки пацієнта, що містять людський фетуїн-А, додають у мікротитрувальні лунки 
мікропланшету, покритого високоафінним поліклональним козячим антигуманним антитілом Фетуїн-
А. Після першого інкубаційного періоду антитіло на стінці лунок мікропланшету захоплює людський 
фетуїн-А у зразку, а незв'язаний білок у кожній лунці мікропланшету змивається. Потім у кожну лунку 
мікропланшету додають кон’юговане поліклональне  антитіло специфічне до фетуїну-А хрону (HRP) і 
утворюють "сендвіч" із "захоплюючим антитілом - кон'югованим антитілом для людського фетуїну-А - 
HRP". Незв'язане індикаторне антитіло видаляється на наступному етапі промивання. Потім 
кон'юговане HRP антитіло, пов'язане з лункою, інкубують із  розчином субстрату за часовою 
реакцією, а потім вимірюють у спектрофотометричному рідері мікропланшетів. Ферментативна 
активність антитіла-індикатора, зв’язаного з Фетуїн-A на стінці лунки мікропланшета, прямо 
пропорційна кількості Фетуїн-A у зразку. Стандартна крива формується шляхом побудови графіку 
поглинання та відповідної концентрації людського Фетуїна-А для кожного стандарту на шкалі від 
точки до точки або кубічних шкалах. Концентрація людського фетуїну-А у досліджуваних зразках 
визначається безпосередньо з цієї стандартної кривої.  
4. РЕАГЕНТИ: 
 Підготовка та зберігання 
 Цей тест-комплект слід зберігати при температурі 2 - 8 ° C після отримання. Термін придатності 
набору див. На етикетці на коробці з набором. Усі компоненти стабільні до цього терміну 
придатності. Перед використанням дайте всім реагентам нагрітися до кімнатної температури. 
Реагенти з різних партій номерів не слід комбінувати або міняти місцями.
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Кількість Позначення Компонент 

 
 

1 x 12 x 8 

 
 

MTP 

Мікропланшет 
Розбірні стріпи. Покриті антитілом до Фетуїн-A людини. 
Планшет у тримачі та запечатаний у фольгований мішок  із 
осушувачем. Мікропланшет слід зберігати при температурі 2 - 8 
° C і є стабільним до закінчення терміну придатності на упаковці 

 
 
1 x 5 x 0.5 мл 

 
 
CAL A-E 

Стандарт A-E 
Містить: фетуїн-А людини у рідкій матриці на основі бичачої 
сироватки з неазидним консервантом Зверніться до флакона 
для точної концентрації для кожного стандарту. Усі стандарти 
слід зберігати при -20 ° C або нижче після першого 
використання з  
до 3 циклів заморожування. 

 
 
1 x 2 x 0.5 мл 

 
CONTROL 1 
CONTROL 2 

Контроль 1+2 
Містить: фетуїн-А людини у рідкій матриці на основі бичачої 
сироватки з неазидним консервантом. Зверніться до флаконів 
для точного діапазону концентрацій для кожного контролю. 
Обидва  контролі слід зберігати при -20 ° C або нижче після 
першого використання  до 3 циклів заморожування. 

 
 

1 x 0.6 мл 

 
 

ENZCONJ CONC 

Ферментний кон'югат, концентрат  
Містить: кон'югована пероксидаза хрону (HRP), кон'юговане 
анти-людське антитіло до фетуїну-А у стабілізованій білковій 
матриці. Цей реагент перед використанням слід розбавити 
розчинником індикаторних антитіл . Це реагент слід зберігати 
при температурі 2 - 8 ° C і стабільним до закінчення терміну 
придатності на упаковці 

 
 

1 x12 mL 

 
 
ENZBUF 

Ферментний буфер  
Готовий до використання.  
Містить: буфер на основі тризма гідрохлориду у комплекті. Його 
слід застосовувати лише для розведення індикаторних антитіл 
відповідно до  процедур аналізу. Цей реагент слід зберігати при 
температурі від 2 до 8 ° C і  є стабільним до закінчення терміну 
придатності на упаковці. 

 
 

1 x 11 мл 

 
 
ASSAYBUF CONC 

Концентрат буферного розчину (10x)  
Готовий до використання. Містить: забуференний фосфатом 
фізіологічний розчин з додаванням бичачого сироваткового 
альбуміну. Цей концентрований аналітичний буфер потрібно 
розбавляти 1:10 дистильованою або дейонізованою водою (11 
мл концентрату плюс 99 мл дистильована вода) перед 
використанням. Цей реагент слід зберігати при температурі 2 - 
8 ° C і є стабільним до закінчення терміну придатності на 
упаковці 

 
 

1 x 30 мл 

 
 

WASHBUF CONC 

Концентрат для промивного буфера (30x)  
Перед використанням вміст потрібно розбавити 870 мл 
дистильованої води і добре перемішати. При розведенні 
отримують робочий промивний розчин, що містить поверхнево-
активну речовину у забуференному фосфатом фізіологічному 
розчині з ноназидним консервантом. Розведений промивний 
розчин слід зберігати при кімнатній температурі і є стабільним 
до закінчення терміну придатності на упаковці. 

 
1 x 12 мл 

 
TMB SUBS 

Розчин субстрату TMБ 
 Містить тетраметилбензидин (TMБ) з перекисом водню. Це 
реагент слід зберігати при температурі 2 - 8 ° C і стабільним до 
закінчення терміну придатності на упаковці. 

 
1 x 12 мл 

 
TMB STOP 

Розчин TMБ Стоп Містить: 0,5 М сірчаної кислоти. Цей реагент 
слід зберігати при температурі 2 - 8 ° C або кімнатної 
температури і стабільний до закінчення терміну придатності на 
упаковці. 
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5. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ БЕЗПЕКИ  
Реактиви слід використовувати у професійній лабораторії. Вихідний матеріал для реагентів, що 
містять бичачу сироватку, був отриманий у сусідніх 48 США. Його отримували лише у здорових 
тварин-донорів, які утримувались під ветеринарним наглядом та були виявлені вільними від 
заразних хвороб. Під час проведення цього аналізу носіть рукавички та обробляйте ці реагенти так, 
ніби вони потенційно інфекційні. Уникайте контакту з реагентами, що містять ТМБ, перекис водню 
або сірчану кислоту. ТМБ може викликати подразнення шкіри та слизових оболонок та викликати 
шкірну алергічну реакцію. ТМБ є підозрою на канцероген. Сірчана кислота може викликати сильне 
подразнення при контакті зі шкірою. Не потрапляйте в очі, на шкіру або на одяг. Не поглинайте і не 
вдихайте пари. При контакті промивати великою кількістю води принаймні 15 хвилин. 
Використовуйте належні лабораторні практики. 
 
 
6. МАТЕРІАЛИ, НЕОБХІДНІ, АЛЕ НЕ ПОСТАЧАЮТЬСЯ 
a. Точні одноканальні піпетки, здатні подавати 10 мкл, 25 мкл, 100 мкл та 1000 мкл.  
b. Повторний дозатор, придатний для подачі 100 мкл. 
c. Одноразові наконечники для піпеток, придатні для дозування вище обсягу.  
d. Одноразові скляні або пластикові пробірки розміром 12 х 75 мм або 13 х 100. 
e. Одноразові пластикові пляшки об’ємом 100 мл та 1000 мл із кришками. 
f. Алюмінієва фольга.  
g. Деіонізована або дистильована вода. 
h. Пластиковий мікропланшет луночний покритий поліетиленовою плівкою. 
 i. Багатоканальна пляшка для миття ІФА або автоматична (напівавтоматична) система промивання. 
 j. Спектрофотометричний рідер мікропланшетів, здатний зчитувати поглинання при 450 нм. 
 
 2. ЗБОР ЗРАЗКІВ  
Для вимірювання Фетуїн-A людини потрібно лише 10 мкл сироватки або плазми крові людини (EDTA 
або гепарин). Спеціальна підготовка особи не потрібна перед забором зразка. Необхідно взяти цілу 
кров і дати їй згорнутися протягом мінімум 30 хвилин при кімнатній температурі, перш ніж сироватку 
відокремлювати центрифугуванням (850 - 1500xg протягом 10 хвилин). Сироватку слід відокремити 
від згустку протягом трьох годин після забору крові та перенести в чисту пробірку. Зразки сироватки 
можуть зберігатися при –20ºC або нижче до вимірювання. Зразки плазми слід зберігати при 
температурі 2-8 ° C або -20 ° C для тривалого зберігання. Уникайте більше трьох циклів 
заморожування-відтавання зразка. Для визначення концентрації фетуїну-А в сечі рекомендується 
використовувати 24-годинну пробу сечі. Точкову сечу від другого ранкового сечовипускання можна 
використовувати, якщо важкі фізичні навантаження незадовго до забору зразка були виключені, а 
поліурична ниркова дисфункція відсутня. Внутрішні індивідуальні повсякденні коливання 
концентрації білків у сечі, спричинені діуризом, можуть бути зменшені в залежності від концентрації 
креатиніну в сечі. Зразки сечі слід негайно перевірити або заморозити. Для супернатанту культури 
клітин, тканинних екстрактів, слід послідовно розбавляти досліджуваний зразок і вимірювати кілька 
розведених зразків для отримання більш точного результату тесту Фетуїна-А. Зразки супернатанту 
слід негайно перевірити або заморозити. 
 
 3. ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
 1. Підготовка зразка пацієнта 
 Сироватка / плазма  
Перед вимірюванням зразок сироватки або плазми пацієнта потрібно розвести 1: 10 000 пробним 
буфером.  
(1) Позначте 2 пробірки (12x75 мм) 1А та 1В.  
(2) Додайте 1 мл пробного буфера в кожну пробірку (як 1А, так і 1В). 
 (3) Внесіть 10 мкл зразка сироватки або плазми пацієнта в пробірку 1А і добре перемішайте 
(розведення 1: 100).  
(4) Прокапайте 10 мкл розведеного зразка пацієнта з 1А у пробірку 1В добре перемішати 
(розведення 1: 10.000). 
 Примітка: Рекомендується використовувати точну / відкалібровану піпетку та обережну техніку для 
розведення, щоб отримати точні результати! Ми рекомендуємо використовувати піпетку Eppendorf 
Repeat Pipet з сумішшю 12,5 мл для додавання 1 мл буфера для аналізу та не використовувати 
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суміш 50 мл.  
Сеча 
 Перед вимірюванням зразок сечі пацієнта потрібно розвести 1: 100 буфером для аналізу. 
(1) Позначте пробірки 1 (12x75 мм) 1.  
(2) Додайте 1 мл пробного буфера в кожну пробірку. 
 (3) Внесіть 10 мкл зразка сечі пацієнта в пробірку 1 і добре перемішайте (розведення 1: 100).  
Примітка: Якщо результат тесту на Фетуїн-А вищий за рівень  стандарту 5, слід виміряти подальше 
розведення зразка сечі (наприклад, 1: 500), щоб повідомити про більш точний результат тесту. 
 
2 Приготування реагенту 
(1) Перед використанням залиште всі реагенти до кімнатної  температури. Реагенти з різних партій 

 номерів не слід комбінувати або міняти місцями. (2) Концентрат буферного аналізу Фетуїн-A 
 та промивний концентрат  ІФА перед використанням його слід розвести до робочого розчину.  
Детальніше див. У розділі РЕАГЕНТИ.  

2. Процедура аналізу  
(1) Помістіть достатню кількість стріпів стандартів, контролів та невідомих зразків, покритих 
антитілами, стріпів для дублювання. Конфігурація тесту 
 

ряд стріп 1 стріп 2 стріп 3 
A КАЛ A СТД E ЗРАЗОК 2 
B КАЛ A СТД E ЗРАЗОК 2 
C КАЛ B КОНТРОЛЬ 1 ЗРАЗОК 3 
D КАЛ B КОНТРОЛЬ 1 ЗРАЗОК 3 
E КАЛ C КОНТРОЛЬ  2  
F КАЛ C КОНТРОЛЬ 2  
G КАЛ D ЗРАЗОК 1  
H КАЛ D ЗРАЗОК 1  

Додайте 25 мкл стандартних CAL A-E, контролів та 1: 10000 розведених зразків пацієнта в 
призначені мікролунки. Примітка: якщо використовується проба сечі, слід використовувати розведену 
пробу сечі 1: 100.  
3.  Додайте 100 мкл досліджуваного буфера в кожну лунку.  
4.  Акуратно перемішайте та накрийте планшет  одним ущільнювачем, а також алюмінієвою 
фольгою, щоб уникнути впливу світла. 
5. Інкубуйте планшет при кімнатній температурі протягом 2 годин.  
6.  Приготуйте робочий розчин індикаторного антитіла шляхом розведення 1:21 ферментного 
кон’югату індикаторного антитіла Фетуїн-A  ENZCONJ CONC з розріджувачем індикаторних антитіл  
ENZBUF. Для кожного стріпа потрібно змішати 1 мл розчинника індикаторного антитіла  з 50 мкл 
індикаторного антитіла Fetuin-A Tracer у чистій пробірці. 
7. Зніміть алюмінієву фольгу та ущільнювач планшетів.  Аспіруйте вміст кожної лунки. Промийте 
кожну лунку 5 разів, доливши 350 мкл робочого промивного розчину в кожну лунку, а потім повністю 
аспіруючи вміст. В якості альтернативи можна використовувати автоматичний вошер для 
мікропланшетів.  
8.  Додайте 100 мкл розведеного вище розчинного індикатора антитіла в кожну лунку. 
9.  Накрийте планшет одним герметиком, а також алюмінієвою фольгою, щоб уникнути впливу 
світла.  
10.  Інкубуйте планшет при кімнатній температурі протягом 30 хвилин.  
11. Зніміть алюмінієву фольгу та ущільнювач планшетів. Аспіруйте вміст кожної лунки. Промийте 
кожну лунку 5 разів, доливши 350 мкл робочого промивного розчину в кожну лунку, а потім повністю 
аспіруючи вміст. В якості альтернативи можна використовувати автоматичний вошер для 
мікропланшетів. 
12.  Додайте 100 мкл субстрату ІФА TMБ у кожну лунку. 
13.  Накрийте пластину алюмінієвою фольгою, щоб уникнути впливу світла.  
14.  Інкубуйте пластину при кімнатній температурі протягом 20 хвилин  
15. Зніміть алюмінієву фольгу. Обережно додайте 100 мкл ІФА Стоп розчин  в кожну лунку. 
Змішайте обережно. 
16.  Прочитайте поглинання при 450 нм протягом 10 хвилин у мікропланшеті у рідері 
мікропланшетів. 
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ПРИМІТКА:  
щоб зменшити фон, можна налаштувати прилад на подвійне вимірювання довжини хвилі на 450 нм з 
корекцією довжини фонового хвилі на 595 нм, 620 нм або 630 нм. 
 
9. ПРИМІТКИ ПРОЦЕДУРИ 
 1. Рекомендується аналізувати всі стандарти, контролі та невідомі зразки у двох примірниках. 
Середнє значення поглинання кожного дубліката слід використовувати для зменшення даних та 
обчислення результатів.  
2. Зберігайте світлочутливі реагенти в оригінальних бурштинових пляшках. 
 3. Зберігайте невикористані стріпи, покриті стрептавідином, у фользі на блискавці з осушувачем, 
щоб захистити від вологи.  
4. Для забезпечення відтворюваності тесту необхідна обережна техніка та використання правильно 
відкаліброваних  пристроїв піпетування.  
5. Час інкубації або температури, відмінні від зазначених у цій вставці, можуть вплинути на 
результати. 
 6. Уникайте повітряних бульбашок у мікролунках, оскільки це може призвести до нижчої 
ефективності зв’язування та вищої КВ% дублювання.  
7. Усі реагенти слід обережно та ретельно перемішати перед використанням. Уникайте 
піноутворення.  
8. Підготуйте калібрувальну криву для кожного циклу. Не використовуйте дані попередніх запусків.  
9. Щоб уникнути перехресного забруднення, використовуйте чистий одноразовий наконечник піпетки 
для додавання кожного реагенту та зразка.  
 
10. РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ 
 1. Обчисліть середню абсорбцію для кожної пари дубльованих результатів тесту. 
 2. Відніміть середнє поглинання CAL A (0 нг / мл) із середнього поглинання всіх інших показників, 
щоб отримати виправлене поглинання. 
 3. Стандартна крива генерується скоригованою абсорбцією всіх стандартних рівнів на ординаті 
проти стандартної концентрації на абсцисі за допомогою паперу "точка-точка" або журналу журналів. 
Для обчислення результатів можуть також використовуватися відповідні програми зменшення даних 
за допомогою комп’ютера.  
4. Ми рекомендуємо лінійну ординату для оптичної густини та лінійну абсцису для концентрації. 
Концентрації Фетуїну-А у сироватці крові або плазмі крові для контролів та 1:10 000 розведених 
зразків зчитуються безпосередньо зі стандартної кривої з використанням відповідної скоригованої 
абсорбції.  
 
11. ПРИКЛАД ДАНИХ І СТАНДАРТНА КРИВА  
Представлені типові дані поглинання та отримана стандартна крива цього людського ІФА Фетуїн-A. 
Цю криву не слід використовувати замість стандартної кривої, проведеної з кожним аналізом. 
 

лунка 
I.D. 

Результати 
скориговані результат 
середнє  нг/мл 

0 нг/мл 0.098 0.000  

12.5 нг/мл 0.179 0.081  

38 нг/мл 0.371 0.273  

120 нг/мл 0.913 0.815  

370 нг/мл 2.312 2.214  
    

контроль 1 0.484 0.386 55.1 нг/мл 
контроль 2 1.690 1.592 258.9 нг/мл 
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12. ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ 
 Сімдесят нормальних сироваток для дорослих вимірювали за допомогою цього  ІФА Фетуїн-A 
людини. Дев'яносто п'ять процентилів встановлено, що нормальний діапазон становить 0,35-0,95 г / 
л із середнім значенням 0,57 г / л та стандартним відхиленням 0,13 г / л. Кожен коефіцієнт 
розведення у 10 000 разів повинен бути доданий до кожної проби для концентрації вихідного зразка 
Фетуїн-А. Наприклад, значення розведеного зразка в 1 000 разів становить 24,3 нг / мл 
безпосередньо від стандартної кривої, Оригінальний зразок концентрації Фетуїн-А повинен бути 24,3 
нг / мл х 10000 = 243000 нг / мл = 0,243 г / л Фетуїн-A ІФА. 
  
13. ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
 a. Найнижча концентрація людського фетуїну-А, що безпосередньо вимірюється, становить 5,0 нг / 
мл (аналітична чутливість). Після зворотного розрахунку для 1/10 000 разів розведення зразка 
сироватки пацієнта, аналіз вимірює найнижчу концентрацію фетуїну-А у сироватці крові при 50 мкг / 
мл вихідної проби сироватки. 
 b. Оскільки для вимірювання Фетуїн-A у людини не існує концентрації золотого стандарту, то 
значення стандартів аналізу були встановлені шляхом розведення високоочищеного 
рекомбінантного людського Фетуїн у білковому матриксі.  
c. Для невідомого значення зразка, прочитаного безпосередньо з аналізу, яке перевищує 350 нг / мл, 
воно є рекомендується виміряти додатковий розведений зразок для більш точного вимірювання.  
d. Якщо у вашій лабораторії немає пристрою для зчитування мікропланшетів, здатного зчитувати 
більше 2,0 при OГ 450 нм, можна провести аналіз без стандартного рівня 6 (CAL F) зі стандартного 
набору.  
e. Бактеріальне або грибкове забруднення зразків або реагентів сироватки або перехресне 
забруднення між ними реагенти можуть спричинити помилкові результати.  
f. Вода, дейонізована поліефірними смолами, може неактивним ферментом пероксидази хрону.  
 
14. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
 Для забезпечення достовірності результатів кожен аналіз повинен включати адекватний контроль з 
відомим Фетуїном-А рівнів. Ми рекомендуємо, щоб усі аналізи включали власні лабораторні засоби 
контролю Фетуїн-А, крім  наданих з цим набором. 
 
15. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ  
Чутливість 
 Аналітична чутливість ІФА для Фетуїн-A людини, визначена межею довіри 95% при 20 повторних 
визначеннях нульового стандарту, становить 5,0 нг / мл. Лінійність Два зразки сироватки людини 
розбавляли буфером для аналізу та аналізували. Результати у значенні нг / мл такі: 
 

# розведення Спостерігаєме 
значення 

Очікуване 
значення 

відновлення 
% 

1 1:10,000 21.9   
1:20,000 11.9 11.0 108  
1:40,000 5.3 5.5 96  
1:80,000 2.9 2.7 107  

1:160,000 1.6 1.4 114  
2 1:10,000 192   

1:20,000 99.9 96 104  
1:40,000 45.2 48 94  
1:80,000 22.2 24 93  

1:160,000 13.4 12 112  
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Точність 
 Точність внутрішнього аналізу підтверджується шляхом вимірювання двох зразків в одному аналізі з 
20 повторними визначеннями 
 

Середнє Фетуїн-A значення 
(нг/мл) 

CV (%) 

33.6 5.5 
121.1 4.8 

 
. Точність між аналізами підтверджується шляхом вимірювання двох зразків у двох примірниках у 12 
індивідуальних аналізах 
 

Середнє Фетуїн-A значення 
(нг/мл) 

CV (%) 

32.4 6.8 
123.7 5.7 

 
 
Відновлення  
Двом зразкам пацієнтів було додано різну кількість  фетуїну-А людини та проаналізовано. 
Результати у значенні нг / мл такі: 

# Оригіна
льне 
значенн
я 

Обсяг 
збагачен
ня 

Спостеріг
аєме 
значення 

Очікуване 
значення 

відновлен
ня 
% 

1 33.6 21 25.1 27.3 92 
 63 44.4 48.3 92  
 200 120.1 116.8 103  

2 121.1 21 68.9 71.1 97 
 63 88.6 92.1 96  
 200 157.1 160.6 98  

 
 
Вплив 

Гемоглобін 
(мг/мл) 

Виміряне Фетуїн A 
(нг/мл) 

зміщення 

0 48.95 N/A 
160 51.73 5.7% 

Ліпіди (мг/мл) Виміряне Фетуїн A 
(нг/мл) 

зміщення 

0 56.97 N/A 
500 59.10 1.5% 

Білірубін 
(мг/мл) 

Виміряне Фетуїн A 
(нг/мл) 

зміщення 

0 52.41 N/A 
20 45.68 14.7% 

 
1. ГАРАНТІЯ 
 Цей виріб має гарантію виконання, як описано в його маркуванні та літературі, при використанні 
відповідно до всіх інструкцій. IBL International ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ 
КОМЕРЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ КОНКРЕТНИХ ЗАДАЧ, і ні в якому разі IBL 
International не несе відповідальності за непрямі збитки. Заміна продукту або повернення покупної 
ціни є винятковим засобом правового захисту покупця. Ця гарантія дає вам певні юридичні права, і 
ви можете мати інші права, які варіюються від штату до штату 
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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. 
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