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1. ВВЕДЕННЯ 
1.1. Використання за призначенням  
CA 125 (Раковий антиген) - це  імуноферментний аналіз для кількісного діагностичного вимірювання in vitro СА 
125 у сироватці та плазмі. 
 
1.2 . ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОЯСНЕННЯ 
ІФА  СА 125 є аналізом для визначення реактивних детермінант ОС 125 на гетерогенну, високомолекулярну 
вагу (200 - 1000 кДа) глікопротеїну в сироватці крові. Цей глікопротеїн спочатку був визначений 
моноклональними ОС 125 антитілами, встановленими Bast et al. (1). Реакційні детермінанти OC 125 можуть 
бути знайдені у високому процентному відношенні у неслизових епітеліальних пухлинах яєчників і 
знаходяться в сироватці жінок, що мають такі пухлини. 
Значення CA 125 підвищуються у більшості пацієнтів з активним раком яєчників, включаючи ті, що хворіють на 
стадію І(2). Підвищені показники СА 125 також виявляються у 1-2% здорових осіб та можуть бути підвищені 
при захворюваннях, відмінних від 
карциноми яєчників, включаючи доброякісні та злоякісні розлади (3,4). 
У жінок з первинною карциномою епітеліального яєчника, які перенесли терапію першої лінії наступну за 
діагностичними другого вигляду процедурами, показання СА 125, що перевищує або дорівнює 35 В / мл, було 
визначено як показник наявності залишкової пухлини. CA125 рівень вище 12 В / мл в кінці первинної терапії є 
незалежним прогностичним фактором загального виживання (ЗВ) і виживання без прогресування (ВБП) 
(5,6,7). 
Значення СА 125 нижче 35 В / мл не вказує на відсутність залишкового раку яєчників, оскільки пацієнти з 
гістопатологічними даними карциноми яєчників можуть мати показники СА 125 у межах діапазону здорових 
людей. 
Рекомендується, щоб ІФА  СА 125 використовувався під замовленням лікаря, який пройшов підготовку та був 
досвідчений в лікуванні гінекологічних захворювань на рак. 
 
2 ПРИНЦИП ТЕСТУ 
Набор CA 125 - це твердофазний  імуноферментний аналіз (ІФА) на основі сендвіч-принципу. 
Лунки мікропланшету покриті моноклональним [мишачим] антитілом, спрямованим до унікального 
антигенного сайту молекули CA 125. Аліквот зразка пацієнта, що містить ендогенний СА 125, інкубується в  
покритій лунці з ферментним кон'югатом, який є моноклональним анти - СА 125 антитілом, кон'югованим 
пероксидазою хрону. Після інкубації зв'язаний кон'югат змивається. 
Кількість кон'югату зв'язаного пероксидазою пропорційна концентрації СА 125 у зразку. 
При додаванні розчину субстрату, інтенсивність кольору, що розвивається, пропорційна концентрації СА 125 в 
зразку пацієнта. 
 
3 ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
1. Цей комплект призначений тільки для діагностики in vitro. Тільки для професійного використання. 
2. Всі реактиви цього тест-набору, які містять людську сироватку або плазму, були протестовані та 
підтверджені негативними для ВІЛ-інфекції I / II, HBsAg та HCV по затвердженим процедурам FDA. Проте всі 
реагенти слід розглядати як потенційно 
біологічно небезпечні у використанні та утилізації. 
3. Перед початком аналізу прочитайте інструкції повністю та обережно. Використовуйте дійсну версію 
інструкції для використання, що надається разом із набором. Будьте впевнені, що все зрозуміло. 
4. Мікропланшет містить відрізні стріпи. Невикористані лунки слід зберігати при температурі від 2 ° С до 8 ° С у 
герметизованому пакеті з фольги та використовувати в передбаченому тримачу. 
5. Прокапування зразків та реагентів повинно здійснюватися якомога швидше і в тій же послідовності для 
кожного етапу. 
6. Використовуйте резервуари лише для окремих реагентів. Це особливо стосується  резервуарів субстрату. 
Використання резервуару для розподілу розчину субстрату, який раніше використовувався для розчину 
кон'югату, може перетворити розчин на кольоровий. 
Не вливайте реагенти в флакони, оскільки може виникнути забруднення реагентом. 
7. Добре змішайте вміст лунок мікропланшета, щоб забезпечити хороші результати випробувань. Не 
використовувати повторно мікролунки. 
8. Не дозволяйте лункам висихати під час аналізу; Додайте реагенти відразу ж після завершення процедур 
промивання. 
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9. Перед тим, як розпочати тестування, дозвольте реагентам досягати кімнатної температури (від 21 ° С до 26 ° 
С). Температура вплине на показники абсорбції аналізу. Однак значення для зразків пацієнта не будут 
затронуті. 
10. Ніколи не піпетувати ротовою порожниною та уникайте контакту реагентів та зразків шкірою та слизовими 
оболонками. 
11. Не курить, не їжте, не пийте та не наносить косметику в місцях, де обробляються зразки чи комплектуючі 
реактиви. 
12. Під час обробки зразків та реагентів одягніть одноразові латексні рукавички. Мікробне забруднення 
реагентів або зразків можуть давати хибні результати. 
13. Обробка повинна здійснюватися у відповідності до процедур, визначених відповідним національним 
законодавством щодо біологічної небезпеки або регулюванням. 
14. Не використовуйте реагенти за межами терміну придатності, якій указаний на етикетках набору. 
15. Всі зазначені обсяги повинні бути виконані відповідно до протоколу. Оптимальні результати випробувань 
отримуються тільки за допомогою каліброваних піпеток та рідерів мікропланшетів. 
16. Не змішуйте та не використовуйте компоненти з наборів з різними номерами лотів. Рекомендується не 
обмінювати лунки різних плит навіть однієї партії. Набори, можливо, були відправлені або зберігалися в 
різних умовах, і  характеристики зв'язування пластин 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 Проклін 300, BND та / або MIT як консерванти. У разі контакту з очима або шкірою 
негайно змийте водою. ТМБ субстрат має подразнюючу дію на шкіру та слизову оболонку. У разі можливого 
контакту мийте очі з великим обсягом води та шкіру милом і великою кількістю води. Промити забруднені 
предмети перед повторним використанням. Якщо вдихнули, вивести людину до відкритого повітря. 
20. Хімічні речовини та готові або використані реагенти повинні розглядатися як небезпечні відходи згідно з 
національним законодавством щодо небезпечних хімічних речовин та правилами безпеки. Інформацію про 
небезпечні речовини, що входять до комплекту, наведено в Паспортах з техніки безпеки. Панелі даних 
безпеки для даного продукту доступні за запитом. 
 
 4 РЕАГЕНТИ 
4.1. Реагенти, надані 
1. MTP Мікропланшет, 12x8 (розбірних) стріпів, 96 лунок; лунки, покриті анти СА 125 антитілом 
(моноклональне) . 
2. ENZCONJ Ферментний кон’югат, 1 флакон, 7 мл, готовий до застосування, анти CA 125 антитіла 
(моноклональний), кон'югований з пероксидазою хрону; містить консервант без ртуті.  
3.CAL 0 Нульовий стандарт, 1 флакон, 3 мл, готовий до використання; містить консервант, що не містить ртуті. 
 4. CAL 1-5 Стандарт (Стандарт 1-5), 5 флаконів, 0,5 мл, готовий до використання; Концентрації: 25 - 75 - 150 - 
300 - 600 од / мл. Містить не-ртутний консервант. 
5. CONTROL LL / CONTROL HL Контроль низький та високий, 2 флакони, по 0,5 мл кожен, готові до 
використання. Для контрольних значень та діапазонів, будь ласка, зверніться до етикетки флаконів або КЯ – 
листа даних. Містить не-ртутний консервант. 
6. TMB SUBS Субстрат Розчин, 1 флакон, 14 мл, готовий до використання, тетраметілбензидін (TMB) . 
7. WASH CONC Розчин для промивки,1 флакон, 30 мл (концентрація 40X), див. "Приготування реагентів" . 
8. STOP Стоп розчин, 1 флакон, 14 мл, готовий до використання, містить 0,5 М H2SO4, уникати контакту з стоп 
розчином. Це може викликати подразнення шкіри та опіки. Примітка: додатковий стандарт нуля для 
розведення зразків доступний за запитом. 
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4.2 Матеріали, необхідні, але не надані  
- калібрований рідер мікропланшетів (450 ± 10 нм).  
- калібровані мікропіпетки із змінною точністю. 
- дистильована або дейонізована вода 
 - Вихровий міксер  
-  пляшки для промивки, автоматизована або напівавтоматизована система миття мікропланшетів 
 - абсорбуючий папір, наконечники для піпетки та таймер  
- графічний папір або програмне забезпечення для зменшення даних 
 
4,3. Умови зберігання  
При зберіганні при температурі від 2 ° С до 8 ° С невідкриті реагенти будуть зберігати реактивність до 
закінчення терміну придатності. Не використовуйте реагенти поза цією датою. Відкриті реагенти необхідно 
зберігати при температурі від 2 ° С до 8 ° С. Лунки мікропланшету повинні зберігатись при температурі від 2 ° С 
до 8 ° С. Після того, як пакет з фольги був відкритий, слід уважно простежити за його щільним закриттям. 
Відкриті набори зберігають активність протягом 8 тижнів, якщо вони зберігаються, як описано вище.  
 
4.4 Підготовка реагентів . 
Перед використанням довести всі реагенти та необхідну кількість стріпів до кімнатної температури.  
 
Промивний розчин 
 Додайте дейонізовану воду до концентрованого розчину 40X промивного розчину. Розбавте 30 мл 
концентрованого промивного розчину з 1170 мл дейонізованої води до кінцевого об'єму 1200 мл. Розведений 
розчин для миття стабільний протягом 2 тижнів при кімнатній температурі. 
 
4.5 Утилізація набору. 
Утилізація набору повинна проводитися відповідно до національних правил. Спеціальна інформація для цього 
продукту наведена в Паспорті безпеки матеріалів. 
 
4.6 Пошкоджені набори  
У разі будь-якого серйозного пошкодження випробувального набору чи компонентів, IBL необхідно 
інформувати не пізніше ніж через тиждень після отримання набору. Сильно пошкоджені окремі компоненти 
не повинні використовуватися для тестування. Вони повинні бути збережені до моменту прийняття 
остаточного рішення . Після цього вони повинні бути утилізовані відповідно до офіційних правил. 
 
5. ЗАБІР ТА ПІДГОТОВКА ЗРАЗКА 
Сироватка або плазма (плазма ЕДТА-, гепарин або цитрат) можуть бути використані в цьому дослідженні. Не 
використовуйте гемолітичні, жовтяничні або ліпемічні зразки. Будь ласка, зверніть увагу: зразки, що містять 
азид натрію, не повинні використовуватися в аналізі.  
 
5.1 Збір зразків  
Сироватка : 
 Збирайте кров за допомогою венепункції (наприклад, Sarstedt Monovette для сироватки), дозволяйте 
згорнутися і відокремте сироватку шляхом центрифугування при кімнатній температурі. Не робіть 
центрифугування  до повного згортання. Пацієнти, що отримують антикоагулянтну терапію, вимагають 
збільшення часу згортання крові.  
 
Плазма: 
 Цільну кров слід збирати в центрифужні пробірки, що містять антикоагулянти (наприклад, Sarstedt Monovette 
з відповідною плазматичною підготовкою) і центрифугувати відразу після збору.  
 
 
 
5.2 Зберігання та підготовка зразків  
Зразки повинні бути закриті та можуть зберігатися до 2 днів при температурі від 2 ° С до 8 ° С до аналізу. 
Зразки, які зберігаються протягом більш тривалого  часу (до 12 місяців) повинні бути заморожені лише один 
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раз при температурі -20 ° С перед аналізом. Розморожені зразки повинні бути кілька разів перевернуті до 
випробувань. 
 
5.3 Розведення зразків  
Якщо в ході початкового аналізу виявлено, що зразок містить більше, ніж найвищий стандарт, зразки можна 
розбавити стандартом нульовим і повторно оцінити, як описано в процедурі аналізу. Для розрахунку 
концентрації цей коефіцієнт розведення повинен бути врахований. 
Приклад: 
 а) розведення 1:10: 10 мкл проби + 90 мкл нульовий  Стандарт (ретельно перемішати) 
 б) розведення 1: 100: 10 мкл розведення а) 1:10 + 90 мкл нульовий стандарт (ретельно змішати) . 
 
6 ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
6.1 Загальні зауваження. 
 - перед використанням всі реагенти та зразки необхідно довести до кімнатної температури. Всі реагенти 
необхідно змішувати без піноутворення. 
- після початку випробування всі етапи повинні бути завершені без перерв. 
- для  уникнення перехресного забруднення, використовуйте нові наконечники  піпетки для  кожного 
стандарту, контролю або зразка.  
- поглинання є функцією часу інкубації та температури. Перед початком аналізу рекомендується, щоб всі 
реагенти були готові, кришки були вилучені, всі потрібні лунки були закріплені утримувачем тощо. Це 
забезпечить однаковий проміжок часу для кожного етапу піпетування без переривання.  
- Як правило, ферментативна реакція лінійно пропорційна часу і температурі. 
 
6.2 Процедура аналізу 
 Кожний прогон повинен включати стандартну криву. 
1. Зафіксуйте потрібну кількість лунок мікропланшета у рамі тримачу. 
2. Розподіліть 50 мкл кожного стандарту, контролю та зразків новими одноразовими наконечниками у 
відповідні лунки.  
3. Розподіліть 50 мкл ферментного кон'югату в кожну лунку. Добре змішайте протягом 10 секунд. 
Важливо повне змішування на цьому кроці. 
4. Інкубуйте протягом 60 хвилин при кімнатній температурі. 
5.  Швидко видаліть вміст лунок. Промивайте лунки 3 рази розведеним розчином для промивки (300 мкл 
на лунку). Швидко постукайте лунками по абсорбуючому папіру, щоб видалити залишкові краплі. Важливе 
зауваження: чутливість та точність цього аналізу помітно впливають на правильність виконання промивної 
процедури!  
6. Додайте до кожної лунки 100 мкл  розчину субстрату. 
7.  Інкубуйте протягом 15 хвилин при кімнатній температурі. 
8.  Зупиніть ферментативну реакцію, додаючи 100мкл стоп-розчину до кожної лунки. 
9.  Визначити абсорбцію (OЩ) кожної лунки при 450 ± 10 нм за допомогою рідера мікропланшетів. 
Рекомендується зчитувати лунки протягом 10 хвилин після додавання стоп розчину. 
 
 
6.3 Обчислення результатів 
1. Обчислити середні значення поглинання для кожного набору стандартів, контролів та зразків пацієнтів.  
2.Ручний метод. Використовуючи лінійний графічний папір, побудуйте стандартну криву  нанесенням 
середньої абсорбції, отриманої з кожного стандарту, на його концентрацію з величиною поглинання по 
вертикалі (Y) та концентрації на горизонтальній (X) осі.  
3.Використовуючи середнє значення абсорбції для кожного зразка, визначте відповідну концентрацію зі 
стандартної кривої. 
4. Автоматизований метод: результати в інструкціях для використання були розраховані автоматично з 
використанням параметра 4 Parametercurve fit. (4 параметрів Rodbard або 4 параметрів Marquardt є 
переважними методами.) Інші функції зменшення даних можуть дати трохи різні результати. 
5. Концентрацію зразків можна прочитати прямо з цієї стандартної кривої. Зразки з концентраціями, вищими 
за високі стандарти, повинні бути додатково розведені або повідомлені як> 600 В / мл. Для розрахунку 
концентрацій необхідно враховувати цей коефіцієнт розведення.  
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3.1 Приклад типової стандартної кривої 
Доступні дані призначені лише для демонстрації та не можуть бути використані замість покоління даних на 
момент аналізу.  

стандарт Оптичні одиниці (450 нм) 
Стандарт 0 (0 од/мл) 0,02 
Стандарт 1 (25 од/мл) 0,16 
Стандарт 2 (75 од/мл) 0,41 
Стандарт 3 (150 од/мл) 0,75 
Стандарт 4 (300 од/мл) 1,27 
Стандарт 5 (600 од/мл) 1,76 

 
7.ОЧІКУВАНІ НОРМАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ 
 Строго рекомендовано кожній лабораторії визначати власні норми та ненормальні значення. У дослідженні, 
проведеному з нормальними здоровими  дорослими, які застосовують ELISA для СА 125, спостерігаються 
наступні значення: 
 

населення кількість середнє 
(од/мл) 

медіана 
(од/мл) 

5-й процентіль 
 ( од / мл) 

95-й 
процентіль 
(од/ мл) 

чоловіки 35 6,47 8,90 2,53 18,80 
   жінки 35 3,51 5,30 1,67 13,09 

Клінічні дослідження рекомендують пороговий діапазон між 35-65 од/ мл для діагностики та спостереження 
за раком яєчників (8-9 ). Результати поодинці не повинні бути єдиною причиною будь-яких терапевтичних 
наслідків. Результати повинні бути співвіднесені з іншими клінічними спостереженнями та діагностичними 
тестами. 
 
8 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
Завдяки лабораторній практиці, контроль повинен проводитися з кожною калібрувальною кривою. Для 
визначення середніх значень та прийнятних діапазонів для забезпечення належної ефективності слід 
проаналізувати статистично значуще число контролів. Рекомендується використовувати контрольні зразки 
відповідно до державних та федеральних правил. Використання контрольних зразків дозволяє забезпечити 
щоденну дієвість результатів. Використовуйте контролі як нормальних, так і патологічних рівнів. Контроль та 
відповідні результати лабораторії контролю якості зазначаються в сертифікаті якості, доданому до комплекту. 
Значення та діапазони, зазначені в листі з контролю якості, завжди відносяться до поточної партії та мають 
використовуватися для безпосереднього порівняння результатів. Також рекомендується використовувати 
національну або міжнародну програми оцінки якості для забезпечення точності результатів. Використовуйте  
статистичні методи для аналізу контрольних значень та тенденцій. Якщо результати аналізу не підходять до 
встановлених прийнятних діапазонів контрольних матеріалів, результати пацієнта повинні бути визнані 
недійсними. У цьому випадку, будь ласка, перевірте наступні технічні дані: піпетки та пристрої синхронізації, 
фотометри, дати закінчення терміну придатності реагентів, умов зберігання та інкубації , аспірації та методів 
промивки. Після перевірки вищезгаданих предметів, не знайшовши помилок, зверніться до свого 
дистриб’ютора або безпосередньо до IBL. 
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9. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 
9.1. Динамічний діапазон аналізу  
Динамічний діапазон аналізу - від 0,25 од / мл до 600 од / мл. 
 
9.2 Специфічність антитіл (перехресна реактивність).  
Наступні речовини були перевірені на перехресну реактивність аналізу: 
 CA 19-9 (0%), 
 CEA (0%),  
CA 72-4 (0%).  
 
9.3.Чутливість 
 Аналітична чутливість ELISA була розрахована шляхом додавання 2 стандартних відхилень до середньої 
кількості 20 повторів аналізів нульового стандарту , і було встановлено, що це 0,25 од / мл.  
 
9.4 Відтворюваність 
 9.4.1 В аналізі 
 
Внутрішньоаналітична варіабельність показана нижче : 
 

зразок кількість Середнє (од/мл) CV (%) 
1 20 16,9 5,9 
2 20 26,7 5,8 
3 20 135,8 4,5 

 
9.4.2. Між аналізами 
 
Варіабельність між аналізами показана нижче : 
 

зразок кількість Середнє (од/мл) CV (%) 
1 40 19,5 13,8 
2 40 33,8 10,6 
3 40 82,7 6,5 

 
9,5 Відновлення 
Зразки були збагачені шляхом додавання розчинів CA 125 з відомими концентраціями у співвідношенні 1: 1. % 
відновлення був розрахований шляхом множення співвідношення вимірювань та очікуваних значень з 100 
(очікуване значення = (ендогенний CA 125 + доданий CA 125) / 2; через розведення 1: 2 сироватки з 
допоміжним матеріалом).  
 

 Зразок1 Зразок2 Зразок3 
Концентрація (од/мл) 19,0 97,1 191,1 
Середнє відновлення (%) 89,4 94,4 94,9 
Діапазон відновлення (%) від 
                                              До 

89,1 91,4 93,4 
89,7 99,8 96,3 

 
9,6. Лінійність 

 Зразок1 Зразок2 Зразок3 
Концентрація (од/мл) 17,7 29,5 103,0 
Середнє відновлення (%) 106,9 101,7 90,6 
Діапазон відновлення (%) від 
                                              До 

95,8 90,7 88,7 
113,3 108,6 94,8 

10 ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ 
Надійні і відтворювані результати будуть отримані, коли процедура аналізу виконується з повним розумінням 
інструкції вкладеної в пакет та дотриманням належної лабораторної практики. Будь-яке неналежне 
поводження із зразками або модифікація цього випробування може вплинути на результати. 
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10.1 Впливаючі речовини 
Гемоглобін (до 4 мг / Мл) 
 білірубін (до 0,5 мг / мл) 
тригліцерид (до 30 мг / мл) не впливають на результати аналізу.  
 
Аналіз містить реагенти для мінімізації інтерференції HAMA та гетерофільних антитіл. Однак, надзвичайно 
високі титри HAMA або гетерофільні антитіла можуть впливати на результати тесту. 
 
10.2 Взаємодія з ліками 
 На сьогоднішній день нам не відомо ніяких речовин (лікарських засобів), які впливають на вимірювання СА 
125 у зразку.  
 
10.3 Висока доза – ефект Крюк  
 Ефект Крюк не спостерігався в цьому тесті до 19,200 од / мл CA 125. 
 
11 ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
11.1 Надійність результатів 
 Тест повинен проводитися точно відповідно до інструкцій виробника для використання. Крім того, користувач 
повинен суворо дотримуватися правил GLP (належної лабораторної практики) або інших застосовних 
національних стандартів та / або законів. Це особливо стосується використання контрольних реагентів. 
Важливо завжди включати у процедуру тестування достатню кількість контролів для перевірки точності  
випробувань. Результати випробувань діють лише тоді, коли всі контролі знаходяться в межах зазначеного 
діапазону, а також, якщо всі інші параметри тесту є також в даній специфікації аналізу. У разі будь-якого 
сумніву або стурбованості, будь ласка, зверніться до IBL. 
 
11.2. Терапевтичні наслідки 
 Лікувальні наслідки ніколи не повинні ґрунтуватися на лабораторних результатах, навіть якщо всі результати 
тесту узгоджуються з пунктами, зазначеними в пункті 11.1. Будь-який лабораторний результат є лише 
частиною загальної клінічної картини пацієнта. Лише в тих випадках, коли лабораторні результати є в 
прийнятній згоді з загальною клінічною картиною пацієнтів, слід вивести терапевтичні наслідки. Сам результат 
тестування ніколи не повинен бути єдиним детермінантом для отримання будь-яких терапевтичних наслідків. 
 
11.3 Відповідальність 
 Будь-яка модифікація тест-набору та / або обмін або суміш будь-яких компонентів різних лотів від одного 
тест-набору до іншого може негативно вплинути на очікувані результати та обгрунтованість загального тесту. 
Така модифікація та / або обмін не підтверджують будь-яку вимогу щодо заміни. Заяви, подані через неякісне 
врахування результатів лабораторії споживачами згідно з пунктом 11.2. також недійсні. Не зважаючи на це, у 
випадку будь-якої Претензії, відповідальність виробника не повинна перевищувати значення тестового 
набору. Будь-яке пошкодження випробувального комплекту під час транспортування не підлягає 
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 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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