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1. ВВЕДЕННЯ 
Парвовіруси - це кубічні одноланцюгові віруси ДНК приблизно 18-32 нм, у яких відсутні оболонки. 
Парвовірус В19 заражає лише людей, і оскільки між парвовірусами тварин та B19 немає перехресної 
активності, передача між домашніми тваринами та людиною неможлива. Парвовірус В19 є 
збудником еритеми infectiosum, так звана «п’ята хвороба», легке висипне захворювання, яке 
найчастіше зустрічається у дітей. Заражені люди заразні протягом ранньої частини хвороби до появи 
висипу, тому у дорослих частота епідемії становить близько 60%. У близько 20% дорослих та дітей, 
які заражені парвовірусом B19, не розвиваються ніяких симптомів. Однак у людей, заражених 
вірусом, вироблений стійкий імунітет захищає їх від зараження в майбутньому. Інфікування 
парвовірусом В19 може спричинити серйозні захворювання у людей із серповидноклітинними або 
подібними типами хронічної анемії, а також у осіб, які мають проблеми зі своєю імунною системою 
(люди з лейкемією або раком, народжені з імунодефіцитом, які отримали трансплантацію органів або 
ВІЛ інфіковані). Іноді (менше 5% всіх вагітних, інфікованих парвовірусом В19), серйозні 
ускладнення можуть розвинутися під час вагітності: ризик Morbus heemolyticus fetalis. 

Види Хвороба Симптоми 
(наприклад) 

Шлях передачі 

Парвовірус В19 Еритема Erythema 
infectiosum 
acutum (п’ята хвороба) 

Висипання на 
обличчі «ляпаючі 
щоки» і 
мереживно-червона 
висипка на тулубі та 
кінцівках в 
дітей, у дорослих 
може розвиватися 
точковий біль або 
набряк (руки, 
зап’ястя та коліна) 
Ускладнення: 
спонтанний аборт, 
Hydrops fetalis 

Передача від людини 
до людини: вірус  
поширюється прямим 
контактом 
з дихальними 
виділеннями; 
трансплацентальна 
інфекція 
 

Наявність збудника або інфекції можна визначити за: 
♣ ПЛР 
♣ Серологія: виявлення антитіл методом ІФА 
 
2. Призначене використання 
ІФA Парвовірус B19 IgG призначений для якісного визначення антитіл класу IgG проти парвовірусу 
В19 в сироватці або плазмі людини (цитрат, гепарин). 
 
3. ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 
Якісне імуноферментне визначення специфічних антитіл засноване на ІФА  (Імуноферментний 
аналіз) методиці. 
Мікропланшети покриті специфічними антигенами для зв'язування відповідних антитіл зразка. Після 
миття  лунок для видалення всього незв'язаного матеріалу для зразка додають кон'югат, мічений 
пероксидазою хрону (HRP). 
Цей кон'югат зв'язується з захопленими антитілами. На другому етапі промивання нез'єднаний 
кон'югат видаляють. Імунний комплекс, утворений зв'язаним кон'югатом, візуалізується додаванням 
субстрату тетраметилбензидину (TMБ), який дає синій продукт реакції. 
Інтенсивність цього продукту пропорційна кількості специфічних антитіл у зразку. Сірчану кислоту 
додають для зупинки реакції. При цьому утворюється жовтий колір кінцевої точки. Зчитується 
абсорбція при 450/620 нм за допомогою рідера мікропланшетів ІФА. 
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4. МАТЕРІАЛИ 
4.1. Реагенти надані 
Мікропланшет з покриттям MTP Парвовірус B19 (IgG): 12 розбірних стріпів з 8 лунками, покритих 
рекомбінантними антигенами парвовірусу В19; у пакеті з алюмінієвої фольги. 
Розчинник для зразків SAMPLEDIL IgG: 1 флакон, що містить 100 мл фосфатного буфера (10 мМ) 
для розведення зразка ; pH 7,2 ± 0,2; колір жовтий; готовий до використання; білий ковпачок. 
Стоп-розчин ТМВ STOP: 1 флакон, що містить 15 мл сірчаної кислоти, 0,2 моль / л; готовий до 
використання; червоний ковпачок. 
 Буфер для прання WASHBUF CONC (20x конц.): 1 флакон, що містить 50 мл 20-кратного 
концентрованого фосфатного буферу (0,2 М), pH 7,2 ± 0,2 для промивання лунок; білий ковпачок. 
 ENZCONJ Парвовірус B19 aнти-IgG кон'югат: 1 флакон, що містить 20 мл міченої антитілом до 
людини пероксидази у фосфатному буфері (10 мМ); колір синій; готовий до використання; чорний 
ковпачок. 
♣ Розчин субстрату TMБ TMB SUBS: 1 флакон, що містить 15 мл 3,3 ', 5,5'-тетраметилбензидину 
(TMБ), <0,1%; готовий до використання; жовтий ковпачок; <5% NMP. 
♣ КОНТРОЛЬ + Парвовірус В19 IgG Позитивний контроль: 1 флакон, що містить 2 мл контролю 
(сироватка людини або плазма); колір жовтий; готовий до використання; червоний ковпачок. 
♣ CONTROL CO Парвовірус B19 IgG пороговий контроль: 1 флакон, що містить 3 мл контролю 
(людська сироватка або плазма); колір жовтий; готовий до використання; зелений ковпачок. 
♣ КОНТРОЛЬ - Парвовірус B19 IgG негативний контроль: 1 флакон, що містить 2 мл контролю 
(сироватка людини або плазма); кольоровий жовтий; готовий до використання; синій ковпачок.  
Що стосується потенційних небезпечних речовин, будь ласка, перевірте таблицю безпеки. 
4.2. Матеріали надані 
♣ 1  фольга для покриття 
♣ 1 Інструкція по застосуванню  
 
4.3. Необхідні матеріали та обладнання 
♣Рідер мікропланшетів ІФА, встановлений для вимірювання поглинання при 450/620 нм 
♣ Інкубатор 37 ° C 
♣ Ручне або автоматичне обладнання для промивання лунок 
♣ Піпетки для подачі об'єму від 10 до 1000 мкл 
♣ Вихровий змішувач 
♣ Дистильована вода 
♣ Одноразові пробірки 
 
5. СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігайте набір при 2 - 8 ° C. Відкриті реагенти стабільні до терміну придатності, зазначеного на 
етикетці при зберіганні при 2 - 8 ° С. 
 
6. ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ 
Дуже важливо довести всі реагенти та зразки до кімнатної температури (20 - 25 ° C) та змішати їх до 
початку тестового пробігу! 
 
6.1. Мікропланшет з покриттям 
Стріпи розбірні покриті рекомбінантними антигенами з парвовірусом B19. Відразу після видалення 
стріпів, решту стріпів слід запечатати в пакет з алюмінієвої фольги разом з осушувачем і 
постачається і зберігається при температурі 2 - 8 ° C. 
 
6.2. Промивний буфер  (20 хв.) 
Розчинити промивний буфер 1 + 19; наприклад 10 мл промивного буфера + 190 мл дистильованої 
води. Розведений буфер стабільний протягом 5 діб при кімнатній температурі (20 - 25 ° С). У разі, 
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якщо в концентраті з’являються кристали, розігрійте розчин до 37 ° C, наприклад у водяній бані. 
Змішати добре перед розведенням. 
6.3. Розчин субстрату TMБ 
Реагент готовий до використання і повинен зберігатися при температурі 2 - 8 ° C, подалі від світла. 
Розчин повинен бути безбарвним або мати легкий синій відтінок. Якщо субстрат перетвориться на 
синій, він, можливо, забруднився і повинен бути видалений. 
 
7. ЗБІР зразків та підготовка 
Використовуйте для цього аналізу зразки сироватки крові або плазми (цитрат, гепарин). Якщо аналіз 
проводиться протягом 5 днів після збору зразків зразки слід зберігати при температурі 2 - 8 ° C; 
інакше вони повинні бути аліквотовані та збережені глибоко замороженими (від -70 до -20 ° C). 
Якщо зразки зберігаються замороженими, добре перемішайте розморожені зразки перед 
випробуванням. Уникайте багаторазового заморожування та відтавання. 
Теплова інактивація зразків не рекомендується. 
 
7.1. Розведення зразків 
Перед аналізом усі зразки слід розвести 1 + 100 розріджувачем зразків IgG. Дозують 10 мкл проби і 1 
мл розчинника для зразків IgG в пробірки для отримання розведення 1 + 100 і ретельно перемішують 
з вихровим міксером. 
 
8. ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
8.1. Підготовка до аналізу 
Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію щодо використання перед тим, як проводити аналіз. 
Надійність результату залежить від строгості дотримання інструкції щодо використання, як описано. 
Наступна процедура випробування підтверджена лише  для ручної процедури. Якщо ви проводите 
тест на автоматичних системах ІФА рекомендуємо збільшити кроки промивання від трьох до п’яти і 
об'єм миючого буфера від 300 мкл до 350 мкл для уникнення  ефектів промивання. Зверніть увагу до 
глави 12. Перед початком проведення аналізу план розподілу та ідентифікації для всіх зразків,  
стандартів / контролів (рекомендуються дублікати) повинен бути ретельно встановлений на макеті 
планшета. Виберіть необхідну кількість стріпів мікропланшета або лунок і вставте їх у тримач. 
Виконайте всі етапи аналізу в заданому порядку та без затримок. 
Чистий одноразовий наконечник повинен використовуватися для дозування кожного стандарту / 
контролю та зразку. 
Відрегулюйте інкубатор до 37 ± 1 ° C. 
1. Розподіліть 100 мкл стандартів / контролів і розведених зразків у відповідні лунки. Залиште лунку 
А1  субстрату Бланк (порожня). 
2. Накрийте лунки фольгою, що постачається в наборі. 
3. Інкубуйте протягом 1 години ± 5 хв при 37 ± 1 ° С. 
4. Після закінчення інкубації зніміть фольгу, аспіруйте вміст лунок і промийте кожен 
лунки три рази з 300 мкл миючого буфера. Уникайте переливів з реакційних лунок. Інтервал між 
миттям і аспірацією повинен бути> 5 сек. В кінці обережно видаліть надлишкову рідину 
натисканням стріпів об тканинний папір до наступного кроку! 
Примітка: промивання важливе! Недостатнє миття призводить до поганої точності та помилкових 
результатів. 
5. Розмістіть 100 мкл кон'югату у всі лунки, за винятком субстрату Бланк лунки А1 (порожня). 
6. Інкубуйте протягом 30 хв при кімнатній температурі (20 - 25 ° С). Не піддавайте дії прямих 
сонячних променів. 
7. Повторіть крок 4. 
8. Розподіліть 100 мкл розчину субстрату TMБ у всі лунки. 
9. Інкубуйте рівно 15 хв при кімнатній температурі (20 - 25 ° С) у темряві. Синій колір виникає 
завдяки  ферментативній реакції. 
10. Розподіліть стоп-розчин 100 мкл в усі лунки в тому ж порядку і з тією ж швидкістю, що і для 
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ТМБ Розчину субстрату, тим самим відбувається зміна кольору з синього на жовтий. 
11. Виміряйте поглинання при 450/620 нм протягом 30 хв після додавання стоп-розчину. 
 
8.2. Вимірювання 
Відрегулюйте рідер мікропланшетів ІФА до нуля, використовуючи субстрат Бланк (порожня). 
Якщо - з технічних причин - рідер мікропланшетів ІФА не може бути відрегульований до нуля за 
допомогою Субстрату Бланк, відніміть його значення поглинання від усіх інших виміряних значень 
поглинання, щоб отримати надійні результати! 
Виміряйте поглинання всіх лунок при 450 нм і запишіть значення поглинання для кожного стандарту 
/ контролю і зразку у макеті планшета. 
Рекомендується біхроматичне вимірювання з використанням еталонної довжини хвилі 620 нм. 
У відповідних випадках обчислюють середні значення поглинання всіх дублікатів. 
 
9. РЕЗУЛЬТАТИ 
9.1. Критерії перевірки прогону. 
Для того, щоб аналіз вважався дійсним, необхідно виконувати наступні критерії: 
 ♣ субстрат бланка: значення поглинання <0,100 
♣ Негативний контроль: значення поглинання <0.200 та <порогового 
♣ пороговий контроль : значення поглинання 0,150 - 1,300 
♣ Позитивний контроль: значення поглинання> порогового 
Якщо ці критерії не дотримані, тест недійсний і його потрібно повторити. 
 
9.2. Розрахунок результатів 
Порогове - це середнє значення поглинання визначень контрольного рівня. 
Приклад: Значення поглинання порогового контролю 0,44 + значення поглинання порогового 
контролю 0,42 = 0,86 / 2 = 0,43 
Порогове = 0,43 
9.2.1. Результати в одиницях [од] 
Зразок (середнє) значення поглинання x 10/порогове =[Одиниці = од] 
 
Приклад: 1,591 x 10/0,43 = 37 Од (Одиниць) 
 
9.3. Інтерпретація результатів 
 

порогове 10 од  
позитивне > 11 од Антитіла проти збудника присутні. 

Відбувся контакт з антигеном (вакцина проти збудника 
хвороби) 

сумнівне 9-11 од Антитіла проти збудника не вдалося чітко виявити. 
Рекомендується повторити тест із свіжим зразком через 2 
– 4 тижні. Якщо результат знову є однозначним, вибірку 
оцінюють як негативну. 

негативне < 9 од Зразок не містить антитіл проти збудника. 
Попередній контакт з антигеном (вакцина проти 
збудника) малоймовірний. 

Діагностика інфекційного захворювання не повинна встановлюватися на основі єдиного 
результату тесту. Точний діагноз повинен враховувати клінічну історію, симптоматику, а 
також серологічні дані. 
У пацієнтів з ослабленим імунітетом та новонароджених серологічні дані мають лише 
обмежене значення. 
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9.3.1. Ізотипи антитіл та стан інфекції 

серологія значення 
IgM Характерний для первинної відповіді на антитіла 

Високий титр IgM з низьким титром IgG: → говорить про поточну 
або дуже недавню інфекцію 
Рідкісні: → стійкі IgM 

IgG Характерний для вторинної відповіді на антитіла 
Може зберігатися кілька років 
Високий титр IgG з низьким титром IgM: → може вказувати на 
минулу інфекцію 

 
10. СПЕЦИФІЧНІСТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ВИКОНАННЯ 
Результати стосуються груп досліджуваних зразків; це не гарантовані технічні характеристики. 
За додатковою інформацією щодо конкретних характеристик експлуатації звертайтесь до IBL 
International GmbH. 
10.1. Точність 
В аналізі                  кількість        середнє (E)        CV   (%) 
№1                             24                    0.703               4.48 
№2                             24                    1.792               3.33 
№ 3                            24                    2.833                1,44 
Між аналізами       кількість         середнє (од)    CV (%) 
№1                           12                    28,58             10,61 
№2                           12                    41.29             11.58 
№ 3                          12                    4,83               13,96 
10.2. Діагностична специфічність 
Діагностична специфічність визначається як вірогідність негативного результату аналізу за 
відсутності специфічного аналіту. 
Це 99,28% (95% довірчий інтервал: 96,06% - 99,98%) 
10.3. Діагностична чутливість 
Діагностична чутливість визначається як ймовірність позитивного результату аналізу при наявності 
специфічного  аналіту. 
Це 97,42% (95% довірчий інтервал: 94,48% - 99,05%). 
10.4. Вплив 
Вплив з гемолітичними, ліпемічними або жовтяничними зразками не спостерігався до концентрації 
10 мг / мл гемоглобіну, 5 мг / мл тригліцеридів і 0,5 мг / мл білірубіну. 
10.5. Перехресна реактивність 
Дослідження панелі зразка з активністю антитіл до потенційно перехресно реагуючих параметрів не 
виявило доказів хибнопозитивних результатів внаслідок перехресних реакцій. 
 
11. ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
Бактеріальне забруднення або повторні цикли заморожування-відтавання зразка можуть впливати на 
значення поглинання 
 
12. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
♣ Відповідно до пункту 2b статті 1 Європейської директиви 98/79 / ЄС використання виробів 
медичного призначення  in vitro Виробник повинен забезпечити придатність, продуктивність та 
безпеку продукту. Тому процедури тестування, інформацію, запобіжні заходи та попередження в 
інструкціях з використання потрібно суворо дотримуватися. Використання тестових наборів з 
аналізаторами тощо обладнання має бути підтверджене. Будь-яка зміна дизайну, складу та 
процедури випробування, а також будь-яка зміна використання в поєднанні з іншими продуктами, не 
схваленими виробником, не дозволено; користувач 
сам несе відповідальність за такі зміни. Виробник не несе відповідальності за помилкові результати 
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та інциденти з цієї причини. Виробник не несе відповідальності за будь-які результати шляхом 
візуального аналізу зразків пацієнта. 
♣ Тільки для in-vitro діагностики. 
♣ Усі матеріали людського чи тваринного походження повинні розглядатися та оброблятися як 
потенційно інфекційні. 
♣ Усі компоненти людського походження, що використовуються для виробництва цих реагентів, 
перевірені на анти-ВІЛ антитіла, анти-HCV антитіла та HBsAg, і було виявлено, що вони не 
реактивні. 
♣ Не міняйте реагенти або стріпи різних виробничих партій. 
♣ Ніякі реагенти інших виробників не повинні використовуватися разом з реагентами цього 
тестового набору. 
♣ Не використовуйте реактиви після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці. 
♣ Використовуйте лише чисті наконечники, дозатори та лабораторний посуд. 
♣ Не замінюйте гвинтові кришки флаконів з реагентом, щоб уникнути перехресного забруднення. 
♣ Щільно закрийте флакони з реагентом відразу після використання, щоб уникнути випаровування 
та мікробного забруднення. 
♣ Після першого відкриття та подальшого зберігання перевірити кон'югат та флакони стандартів / 
контролів флакони на мікробне забруднення до подальшого використання. 
♣Щоб уникнути перехресного забруднення та помилково підвищених результатів, піпетуйте зразки 
пацієнта та розподіляйте реагенти без бризок точно в лунки. 
♣ ІФА призначена лише для кваліфікованого персоналу, який знайомий з хорошою лабораторною 
практикою. 
12.1. Розгляд утилізації 
Залишки хімічних речовин і препаратів, як правило, вважаються небезпечними відходами. 
Утилізація цього виду відходів регулюється національними та регіональними законами та 
правилами. Зверніться до місцевих органів влади або компаній з управління відходами, які 
даватимуть рекомендації щодо утилізації небезпечних відходів. 
 
13. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ  
Прод. №: RE57281 Парвовірус B19 IgG ІФА (96 визначень) 
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СКОРОЧЕННЯ 
NMP N-метіл-2 піролідон 
СХЕМА АНАЛІЗУ 
Парвовірус В19 IgG ІФА 
Підготовка до аналізу 
Підготуйте реагенти та зразки, як описано. 
Установити план розподілу та ідентифікації для всіх зразків та стандартів / контролів 
на макеті планшету, що постачається в наборі. 
Виберіть необхідну кількість стріпів мікропланшету або лунок і вставте їх у тримач. 
Процедура аналізу 
 Субстрат 

бланк (А1) 
Негативний 
контроль 

Пороговий 
контроль 

Позитивний 
контроль 

Зразок 
(розведений 
1+100) 

Негативний 
контроль 

- 100 мкл - - - 

Пороговий 
контроль 

- - 100 мкл - - 

Позитивний 
контроль 

- - - 100 мкл - 

Зразок 
(розведений 
1+100) 

- - - - 100 мкл 

Накрийте лунки фольгою, що постачається в наборі 
Інкубують протягом 1 години при 37 ° С 
Промийте кожну лунку три рази 300 мкл промивного буфера 
Кон’югат - 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 
Інкубуйте протягом 30 хв при кімнатній температурі (20 - 25 ° C) 
Не піддавайте дії прямих сонячних променів 
Промийте кожну лунку три рази 300 мкл промивного буфера 
ТМБ розчин 
субстрату 

100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 

Інкубуйте рівно 15 хв при кімнатній температурі (20 - 25 ° С) у темряві 
Стоп розчин 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 
Фотометричне вимірювання на 450 нм 
(опорна довжина хвилі: 620 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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