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1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 
Імуноферментний аналіз (стріпи мікропланшету) для кількісного визначення IgG антитіл проти правця в 
сироватці та плазмі людини. 
 
2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ І ПОЯСНЕННЯ 
Tetanus, також називається правцем, є інфекційним захворюванням, викликаним токсином грампозитивних 
бактерій Clostridium tetani. Спори цієї бактерії вводяться в організм через проколоту рану. При  цих 
анаеробних умовах бактерії ростуть і утворюють токсини (тетаноспазмін,  тетанолізин), які викликають типові 
м'язові спазми в щелепі та в інших місцях тіла. 
Результат цього запобіжного інфекційного захворювання настільки небезпечний (летальність 50%), що 
потрібна широка профілактика через кращі гігієнічні умови та індивідуальний захист антитілами (вакцинація). 
Рекомендації щодо вакцинації протягом усього життя, включаючи як первинні, так і повторні дози, даються 
медичними товариствами (ВООЗ, РКІ) і часто є специфічними для країни. 
Достатній захист досягається шляхом вакцинації та наступної ревакцинації. У дітей молодше семи років, 
вакцинація проти правця проводиться комбінованою вакциною, яка також включає вакцини проти дифтерії та 
кашлюку (ДЦТ). Імунітет, як правило, досягається трьома дозами вакцини на протязі життя; повторна 
імунізація вакциною рекомендуються кожні десять років для підтримки імунітету. Для дорослих і дітей старше 
семи років також поєднують вакцини проти правця та дифтерії (DT, DTaP). 
Є лише дуже низький ризик при вакцинації та лише обмежені побічні ефекти для цих вакцин. Тим не менше 
рекомендується виявити імунітет кваліфікованим тестом перед початком терапії, особливо для літніх пацієнтів 
або пацієнтів з імунодефіцитами. 
Серологічне визначення антитіл проти токсину правця  вказує на необхідність базової імунізації чи 
ревакцинації  ("управління вакцинацією"). Це дає змогу лікарю відповідати імунному статусу та активній 
імунізації для кожного пацієнта індивідуально. Кілька методів, таких як RIA, FIA, ELISA або тест на 
нейтралізацію використовується для визначення титру антитіл. Набори ELISA виявилися одним з 
найефективніших методів діагностики для визначення  токсину антитіл в сироватці крові людини через їх 
високу чутливість, легкість поводження та відмінну автоматизацію. 
 
3. ПРИНЦИП ТЕСТУ 
Твердофазний  імуноферментний аналіз (ELISA) на основі сендвіч-принципу. Лунки покриті антигеном. 
Специфічні антитіла зразка, що зв'язуються з лунками, покритими антигеном, виявляються вторинним  
ферментним кон'югованим антитілом (E-Ab), специфічним для IgG людини. Після реакції субстрату 
інтенсивність розкритого кольору пропорційна кількості виявлених IgG-специфічних антитіл. Результати зразку 
можуть бути визначені безпосередньо за допомогою стандартної кривої. 
 
4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ  ЗАХОДИ 
1. Для  in-vitro діагностики тільки . Тільки для професійного використання. 
2. Перед початком аналізу уважно прочитайте інструкції. Використовуйте дійсну версію інструкції, вкладеної в 
упаковку набору. Будьте впевнені, що все зрозуміло. 
3. У випадку серйозного пошкодження упаковки набору звертайтесь до IBL або вашого постачальника у 
письмовій формі, не пізніше ніж через тиждень після отримання набору. Не використовуйте пошкоджені 
компоненти під час тестування, але зберігання  безпечне для вирішення питань,пов'язаних з скаргою. 
4. Перевірте номер партії та дату закінчення терміну придатності. Не змішувати реактиви різних партій. Не 
використовуйте  реагенти з простроченим терміном придатності. 
5. Дотримуйтесь належної лабораторної практики та правил техніки безпеки. Носити латексні рукавички, 
одноразові латексні рукавички та захисні окуляри, де це необхідно. 
6. Реагенти цього комплекту, що містять біологічно небезпечний матеріал, можуть спричинити подразнення 
очей та шкіри. Дивіться МАТЕРІАЛИ НАДАНІ  та етикетки для деталей. Паспорти безпеки матеріалів для цього 
продукту доступні на IBL Homepage або за запитом безпосередньо від IBL. 
7. Хімікати та підготовлені або використані реагенти повинні розглядатися як небезпечні відходи відповідно 
до національного законодавства щодо біологічно небезпечних речовин та правил техніки безпеки. 
8. Персонал прибиральників  повинен керуватися фаховими пам’ятками щодо потенційних небезпек і 
поводження. 
9. Уникайте контакту з стоп розчином. Він може викликати подразнення шкіри та опіки. 
10. Деякі реагенти містять азид натрію (NaN3)  в якості консерванту. У разі контакту з очима або шкірою, 
промийте відразу з водою. NaN3 може реагувати зі свинцевою та мідною водопровідною сіткою і формувати 



Версія Квітень 2016 3  

 

вибухонебезпечні металеві азиди. Утилізуючи реагенти, промийте великим обсягом води, щоб уникнути 
накопичення азиду. 
11. Всі реактиви цього комплекту, що містять людську сироватку або плазму, були протестовані та були 
визнані негативними для анти-ВІЛ I / II, HBsAg і анти-HCV. Проте присутність цих чи інших інфекційних агентів 
не може бути виключена абсолютно. З цієї причини реагенти слід розглядати як потенційно біологічно 
небезпечні в процесі використання та для утилізації. 
 
5. ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ  
Комплект постачається при температурі навколишнього середовища та зберігається при 2-8 ° С. Тримайте 
подалі від тепла та прямих сонячних променів. Зберігання та стабільність зразків та готових реагентів вказано 
у відповідних розділах. Стріпи мікропланшета стабільні до 3 місяців після першого відкриття при зберіганні 
при 2-8 ° С у щільно закритому пакеті.  
 
6. ЗАБІР ЗРАЗКІВ І ЗБЕРІГАННЯ 
Сироватка, плазма (ЕДТА, гепарин) 
Необхідно дотримуватись звичайних запобіжних заходів для венепункції . Важливо зберегти хімічну цілісність 
зразка крові від моменту його збирання до моменту аналізу. Не використовуйте сильно гемолітичні, 
жовтяничні або грубо ліпемічні зразки. Зразки, що з'являються мутними, повинні бути центрифуговані перед 
аналізом для видалення будь-яких твердих частин матеріалу. 

зберігання 2-8 °° C -20 ° C Тримайте подалі від нагрівання або прямих 
сонячних променів. Уникайте  повторних циклів 
заморожування-розтавання 

стабільність 2 діб > 2 діб 

  
7. МАТЕРІАЛИ НАДАНІ 

кількість позначення компонент 
1х12х8 МТР Мікропланшет розбірний. Стріпи, що відламуються. 

Покритий специфічним антигеном. 
1х5х2 мл CAL A-E Стандарти A-E 

 0; 0,1; 1,0; 2,5; 5,0 МОд / мл. Готові до використання. 
Калібрований проти 1-го Міжнародного стандарту ВООЗ ТЕ-
3. Вміст: людську сироватку, IgG-антитіла проти правця, PBS, 
стабілізатори 

1х15мл ENZCONJ IgG Ферментний кон’югат IgG. Червоного кольору. Готовий до 
використання. Вміст : анти людський IgG, кон’югований до 
пероксидази,  буфер,що вміст білок, стабілізатори 

1х60 мл DILBUF Розчинник буфера готовий до використання. Вміст : PBS 
буфер, , BSA, <0,1% NaN3 

1х60 мл WASHBUF CONC Промивний буфер концентрат (10х) 
Вміст: Буфер PBS, Tween 20 

1х15 мл TMB SUBS ТМБ розчин субстрату 
Готовий до використання 
Вміст : ТМБ 

1х15 мл TMB STOP ТМБ стоп розчин готовий до використання 
0.5 M H2SO4 

2х FOIL Клейка фольга  
Для покриття мікропланшету під час інкубації 

1х BAG Пластиковий пакет, що закривається. Для сухого зберігання 
неуживаних стріпів. 
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8. МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ, АЛЕ НЕ НАДАНІ 
 1. Мікропіпетки (Multipette Eppendorf або аналогічні пристрої, <3% CV). Обсяги: 5; 50; 100; 500 мкл 
2. Калібровані міри 
3. Пробірки (1 мл) для розведення зразку 
 4. 8-канальна мікропіпетка з  резервуаром реагентів 
5. Промивна пляшка, автоматична або напівавтоматична система миття мікропланшетів 
6. Рідер мікропланшетів, здатний читати поглинання при 450 нм (довжина довжини хвилі 600-650 нм)  
7. Бідистильована або дейонізована вода 
8. Паперові рушники, наконечники для піпетки та таймер 
 
9. ПРОЦЕДУРА ПРИМІТКИ 
1. Будь-яке неправильне поводження із зразками або модифікація процедури випробувань може вплинути на 
результати. Вказані обсяги піпетування, періоди інкубації, температура та етапи попередньої обробки повинні 
виконуватися суворо відповідно до інструкцій. Використовуйте лише калібровані піпетки та прилади. 
2. Як тільки тест буде розпочато, всі кроки повинні бути завершені без перерви. Переконайтеся, що необхідні 
реагенти, матеріали та пристрої готові в належний час. Дозвольте всім реагентам та зразкам досягати 
кімнатної температури (18-25 ° С) і обережно прокрутити кожний флакон рідкого реагенту та зразок перед 
використанням. Змішувати реагенти без утворення піни. 
3. Уникайте забруднення реагентів, піпеток та лунок / пробірок. Використовуйте нові одноразові пластикові 
наконечники для піпетки для кожного компонента та зразка. Не обмінюйте ковпачки. Завжди закривайте 
флакони, що не використовуються. Не використовувати повторно лунки / пробірки або реагенти. 
4. Рекомендується визначати зразки в двох примірниках, щоб мати змогу виявити потенційні помилки в 
піпетуванні. 
5. Використовуйте схему піпетування, щоб перевірити відповідний макет планшету. 
6. Час інкубації впливає на результати. Всі лунки повинні оброблятися в однаковій послідовності ,порядку та 
часу. Рекомендується використовувати 8-канальну мікропіпетку для піпетування розчинів в усі лунки. 
7. Промивання мікропланшету є важливим. Неправильно промиті лунки дадуть помилкові результати. 
Рекомендується використовувати багатоканальну піпетку або автоматичну систему миття мікропланшетів.  Не 
дозволяйте лункам висохнути між інкубаціями. Не подряпайте покриті лунки під час промивання та аспірації. 
Промийте і заповніть всі реагенти з обережністю. Промиваючи, перевірте, чи точно всі лунки  заповнені 
промивним буфером, і що в лунках немає залишків. 
8. Вологість впливає на покриті лунки/пробірки. Не відкривайте пакет, поки він не досягне кімнатної 
температури. Невикористані лунки / пробірки повинні бути негайно повернені в закритий пакет, включаючи 
осушувач.  
 
10. ІНСТРУКЦІЇ ПО ПЕРЕДТЕСТОВОМУ НАЛАШТУВАННЮ 
10.1. Підготовка компонентів. 

  Зміст набору для 96 визначень можна розділити на 3 окремі прогони. Об'єм, зазначений нижче, для 
одного прогону з 4 стріпами (32 визначення).  

Розвести/ 
розчинити 

компонент  розчинник співві
днош
ення 

примітки зберіган
ня 

стабільність 

20 мл WASHBUF 
CONC 

180 
мл 

Бідистильов
ана вода 

1:10 Нагріти до 37°C 
до розчинення 
кристалів, якщо 
необхідно. 
Змішати 
ретельно 

2-8 °C 8 тижнів 

10.2. Розведення зразків 
зразок До 

розведення 
 з співвідношення примітки 

Сироватка/плазма В цілому DILBUF 1:101 Наприклад ,5 мкл +500 мкл 
DILBUF 

Зразки, що містять концентрації вище, ніж найвищий стандарт, повинні бути додатково розведені. 
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11. ПРОЦЕДУРА ТЕСТУ 
1. Прокапати 100 мкл кожного стандарту та розведену сироватку або зразок плазми у відповідні лунки. 
2. Покрити пластину з клейкою фольгою. Інкубуйте 60 хвилин при 18-25 ° C. 
3. Видаліть клейку фольгу. Видалити інкубаційний розчин. Промивайте пластину 3 х  300мкл розведеного 
промивного буфера. Видаліть надмірний розчин, натискаючи перевернутою пластиною на паперовий рушник. 
4. Прокапайте 100 мкл ферментного кон'югату в кожну лунку. 
5. Покрити пластини  з новою клейкою  плівкою. Інкубуйте 30 хвилин при 18-25 ° С. 
6. Видаліть клейку фольгу. Видаліть інкубаційний розчин. Промивайте пластину 3 х з 300мкл розбавленого 
промивного буферу. Видаліть надлишковий розчин, натиснувши перевернутим планшетом на паперовий 
рушник. 
7. Для додавання субстрату та стоп-розчину використовуйте, якщо доступна, 8-канальну мікропіпетку. 
Піпетування слід проводити в ті ж часові інтервали для субстрату та стоп розчину. Використовуйте позитивне 
заміщення та уникайте утворення повітряних бульбашок. 
8. Прокапати 100 мкл розчину субстрату TMB у кожну лунку. 
9. Інкубуйте 20 хв при 18-25 ° С у темряві (без клейкої фольги) . 
10. Зупиніть реакцію субстрату, додавши в кожну лунку 100мкл ТМБ стоп розчину. Коротко змішуйте вміст, 
обережно струшуючи пластину. Колір змінюється від синього до жовтого. 
11. Виміряйте оптичну густину фотометром при 450 нм (еталонна довжина хвилі: 600-650 нм) протягом 60 хв 
після піпетування стоп розчину. 
 
12. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
 Результати випробувань є дійсними лише тоді, коли тест було виконано відповідно до інструкцій. Крім того, 
користувач повинен строго дотримуватися правил GLP (належної лабораторної практики) або інших 
застосовних стандартів / законів. Всі стандарти повинні бути знайдені в межах прийнятного діапазону, як 
зазначено в сертифікаті КЯ. Якщо критерії невиконані, пробіг недійсний, і його слід повторити. Кожна 
лабораторія повинна використовувати відомі проби як додаткові контролі. Рекомендується брати участь у 
відповідних випробуваннях з оцінки якості. У разі будь-якого відхилення необхідно підтвердити такі технічні 
питання: дата закінчення терміну придатності (підготовлених) реагентів, умови зберігання, піпетки, прилади, 
умови інкубації та способи миття.  
 
13. РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ 
Отримані ОГ стандартів (ось y, лінійні), наносяться навпроти їхньої концентрації (осі x, логарифмічна) на 
напівлогарифмічному графічному папері або за допомогою автоматизованого методу. Хороший результат 
забезпечується кубічною лінією або кривою точка-точка, оскільки ці методи забезпечують найвищу точність у 
розрахунку даних. Для розрахунку стандартної кривої застосовується кожен сигнал стандартів (в разі явних 
відхилень даних одного з двох повторів від очікуваного допустимо використовувати більш акуратне значення). 
Концентрацію зразків можна прочитати безпосередньо зі стандартної кривої. Початкове розведення було 
враховано при читанні результатів з графіка. Результати зразків більш високого попереднього розведення 
повинні бути помножені з коефіцієнтом розбавлення. Зразки, що показують концентрації вище найвищого 
стандарту, повинні бути розбавлені, як описано в ІНСТРУКЦІЯХ ПЕРЕДТЕСТОВОГО НАЛАШТУВАННЯ та повторно 
перевірені.  
Типова калібрувальна крива  
(приклад, не використовуйте для розрахунку!)  
стандарт Правець IgG (мОд/мл) Ощ (середня) 
A 0.0 0.043 
B 0.1 0.128 
C 1.0 0.783 
D 2.5 1.635 
E 5.0 2.113 
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4. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТAТУ 
МоД/мл інтерпретація 
< 0.1 базова імунізація рекомендована 
0,1-1,0 слід контролювати через 1-2 роки 
1,0-5,0 слід контролювати через 2-4 років 
> 5.0 слід контролювати через 4-8 років 
Самі по собі результати не повинні бути єдиною причиною для будь-яких терапевтичних наслідків. Вони 
повинні бути співвіднесені з іншими клінічними спостереженнями та діагностичними тестами. 
 
15 . ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ 
МоД/мл Кількість =  56 
< 0.1 0 
0,1-1,0 10 
1,0-5,0 32 
> 5.0 14 
Рекомендується, щоб кожна лабораторія встановлювала власний діапазон нормальних значень. 
 
16. ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
Забір зразків і зберігання мають значний вплив на результати тесту. Див. «Забір зразків і зберігання» для 
деталей. Для перехресної реактивності див. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ. 
 Азид та тимеросал при концентрації> 0,1% втручаються у цей аналіз і можуть призводити до хибних 
результатів. Наступні компоненти крові не мають значного ефекту (+/- 20% від очікуваного) на результати 
випробувань до нижчих зазначених концентрацій: 
 гемоглобіну 8,0 мг / мл 
 білірубіну 0,3 мг / мкл 
 тригліцериду 5,0 мг / мл  
 
17. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 
 

Аналітична 
специфічність 
(перехресна 

реактивність) 

Відсутні значні перехресні реакції 

Аналітична 
чутливість 
(Межа виявлення) 

0,004 (мОд/мл) Середній сигнал (нульовий стандарт) +2СВ 

точність Середня (Мод/мл) CV (%)  
в аналізі 1,7 6,9 
між аналізами 2,7 10,4 
Лінійність Діапазон (мОд/мл) Серійне розведення до  Діапазон (%) 

0,24-8,48 1:16 77-114 
Метод порівняння 
щодо ІФА 

чутливість 98 % N=86  
специфічність            95 % 

  

0,043 0,128 

0,783 

1,635 

2,113 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 0,1 1 2,5 5

Tetanus IgG ELISA 
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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 
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