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1. ПРИЗНАЧЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
Імуноферментний аналіз  для якісного або кількісного визначення IgG антитіл проти раннього антигену (ЕА) 
вірусу Епштейна - Барра (ВЕБ) у сироватці та плазмі людини. 
 
2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ І ПОЯСНЕННЯ 
Інфекційний мононуклеоз - це гостра лімфопроліферативна хвороба, яка зустрічається у дітей та молоді  і 
обумовлена вірусом Епштейна - Барра. ВЕБ є одним з вірусів герпесу 4 (гамма). 
Характерними клінічними ознаками є: 
1. лихоманка, ангіна та лимфаденопатія; 
2. пов'язаний абсолютний лімфоцитоз більше 50%, що містить щонайменше 10% нетипових 
лімфоцитів в периферичній крові, 
3. розробка перехідних гетерофільних і стійких антитіл проти ВЕБ, 
4. аномальні функції печінки. 
4% інфікованих молодих людей проявляють жовтяничні прояви і 50% мають спленомегалію. Крім того,  ВЕБ  
втягнуті в лімфому Буркітта , карциному носоглотки та хворобу Ходжкіна. 
Синдром, подібний до інфекційного мононуклеозу, може бути спричинений цитомегаловірусом, 
токсоплазмозом та іншими вірусними інфекціями; диференціальний діагноз залежить від результатів 
лабораторних досліджень, причому тільки ВЕБ стимулює виробництво гетерофільних антитіл.  
ВЕБ присутній у слині пацієнтів з гострим інфекційним мононуклеозом та виділення вірусу з 
ротоглотки , яке зберігається протягом декількох місяців після спалаху захворювання, є одним з основних 
способів передачі вірусу. Інфіковані особи зберігають вірус Епштейна - Барра протягом усього життя, але 
переважно безсимптомно. 
У країнах, що розвиваються, практично все населення інфіковано; в західних країнах поширено приблизно 80 - 
90%. Передача, можливо, від матері, вже відбувається у дитинстві та переважно через слину. 
Велике значення для діагнозу має виявлення збільшення відносного і абсолютного числа 
лімфоцитів та атипових лімфоцитів. Під час захворювання 50 - 60% лейкоцитів у периферичній крові 
можуть бути лімфатичними клітинами, з яких, як правило, 10% є атиповими лімфоцитами. Крім того, 
патологічна функція печінки тести і високі титри гетерофільних антитіл спостерігаються. 
 Серологічні тести, такі як ІФА ,є дуже корисними для виявлення анти - ВЕБ  антитіл, особливо у випадках, коли 
гетерофільні антитіла відсутні. 
Різні стадії інфекції ВЕБ (гостра, активована, перенесені) характеризуються 
появою різних антитіл (IgA, IgG, IgM) проти різних вірусних антигенів (вірусний капсидний антиген = VCA, 
ранній антиген = EA і Епштейн - Барр вірусний ядерний антиген = EBNA). 
Шість параметрів, одержаних IBL (VCA IgA / IgG / IgM, EA IgA / IgG і EBNA IgG), дозволяють виявити і 
диференціювати всі стадії інфекції ВЕБ. Добре спрямований вибір антигенів для IBL ВЕБ ІФА результатів 
призводить до надзвичайної чутливості та специфічності для діагностики гострих захворювань та для 
виявлення перенесених інфекцій. 
Аналізи для виявлення антитіл проти EA та EBNA використовують високо специфічні рекомбінантні антигени - 
антиген EA p54, який виражений в E. coli та EBNA-1 p72 антиген, виражений у клітинах Sf9; спорідненість 
очищеного VCA  gp125 з клітин P3HR1 відповідає за високу чутливість ІФА аналізів VCA. 
Цей вибір антигенів разом із цілеспрямованою регуляцією характеристик аналізу дає ясну відмінність між 
позитивними та негативними зразками, тобто невелику сіру зону. 
Дуже висока чутливість аналізу IgA VCA та 100% специфічність ЕА IgA ІФА мають особливе значення; 
комбінація цих двох аналізів дозволяє правильно виявити повторно активізовану інфекцію з надзвичайно 
високою надійністю. 
Принцип μ-захоплення, застосований для аналізу IgM VCA, призводить до високої специфічності порівняно з 
IgM ІФА, що слідує з сендвіч - принципу, тобто невірно-позитивні результати зведені до мінімуму. 
Інформація про комбінації антитіл, характерних для різних стадій інфекції, надана в 
главі ХАРАКТЕЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ. 
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3. ПРИНЦИП  АНАЛІЗУ 
Твердофазний імуноферментний аналіз (ІФА) базується на основі сендвіч-принципу. 
Ранній антиген ВЕБ (рекомбінантний EA p54, виражений у E.coli), пов'язаний з поверхнею мікропланшету. 
Розведену  сироватку пацієнта або готові до застосування калібратори та засоби контролю прокапують  у 
лунки мікропланшета. Зв'язування між антитілами IgG зразків та іммобілізованим антигеном відбувається 
протягом періоду першої  інкубації. 
У другій інкубації додають готовий до застосування кон'югат анти-людської IgG пероксидази та зв'язується з 
IgG антитілами, захопленими у лунках мікропланшету. 
 Згодом субстрат (ТМБ) піпетують, індукуючи розвиток синього барвника в лунках. Розвиток кольору 
припиняється додаванням стоп-розчину,який спричиняє зміну кольору з синього кольору до жовтого. 
Отриманий барвник вимірюється спектрофотометрично на довжині хвилі 450 нм. Концентрація специфічних 
IgG антитіл прямо пропорційна інтенсивності кольору. 
 
 4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
 1. Використовуйте тільки для діагностики in-vitro. Для професійного використання. 
2. Перед початком аналізу прочитайте інструкції повністю та уважно. Використовуйте дійсну версію інструкції, 
що входить в упаковку набору. Будьте впевнені, що все зрозуміло. 
3. У випадку серйозного пошкодження пакета набору, будь ласка, зв'яжіться з IBL або постачальником у 
письмовій формі, не пізніше, тиждень після отримання комплекту. Не використовуйте пошкоджені 
компоненти під час тестових прогонів, але зберігання їх безпечно для вирішення питань, пов’язаних зі 
скаргою. 
4. Перевірте номер партії  та дату закінчення терміну придатності. Не змішувати реактиви різних партій. Не 
використовуйте  реагенти поза терміном придатності. 
5. Дотримуйтесь належної лабораторної практики та правил безпеки. Якщо необхідно, одягніть латексні 
рукавички, одноразові латексні рукавички та захисні окуляри. 
6. Реагенти цього набору, що містять шкідливий матеріал, можуть спричинити подразнення очей та шкіри. 
Дивіться МАТЕРІАЛИ НАДАНІ та мітки для деталей. Паспорт безпеки матеріалів для цього продукту доступний 
на IBL Homepage на запит безпосередньо від IBL. 
7. Хімікати та підготовлені або використані реагенти повинні розглядатися як небезпечні відходи згідно з 
національним законодавством щодо біологічної небезпеки та керівництвами з безпеки та правилами техніки 
безпеки. 
8. Уникайте контакту з Стоп розчином. Це може викликати подразнення шкіри та опіки. 
9. Всі реактиви цього комплекту, що містять людську сироватку або плазму, були протестовані та були 
виявлені негативними для анти-ВІЛ-інфекції I / II, HBsAg та анти- HCV. Проте наявність цих чи інших 
інфекційних агентів не може бути виключено абсолютно, тому реагенти слід розглядати як потенційно 
біологічно небезпечні у використанні та для утилізації. 
 
5. ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ 
Набір постачається при температурі навколишнього середовища та зберігається при 2-8 ° С. Тримайте подалі 
від нагрівання або прямого сонячного проміння. Зберігання та стабільність зразка та готових реагентів вказано 
у відповідних розділах. Стріпи мікропланшету стабільні до 4 тижнів у відкритому, але щільно запечатаному 
пакеті при зберіганні при 2-8 ° C. 
 
6. ЗАБІР ТА ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКІВ 
Сироватка, плазма  (ЕДТА, цитрат).  
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 
нанесенням для видалення будь-якого матеріалу з твердих частинок.  
Зберігання 2-8°C -20°C Тримайте поодаль від від нагрівання або прямого 

сонячного світла. Уникайте повторних циклів 
заморожування-розморожування 

Стабільність 7 днів >7 днів 
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7. MATEРІАЛИ НАДАНІ 
Кількість Позначення Компонент 
1х12х8 MTP Мікропланшет 

Розбірні стріпи. Покритий специфічним антигеном 
1х12 мл IgG CONJ IgG ферментний кон’югат 

Зеленого кольору. Готовий до використання. Містить: антитіло IgG, 
кон'юговане до пероксидази. 

1х1,5 мл CONTROL+ Позитивний Контроль 
Червоного кольору. Готовий до використання. Містить: IgG антитіла проти 
ВЕБ EA (людська сироватка), стабілізатори 

1х1,5 мл CONTROL- Негативний контроль Зеленого кольору. Готовий до використання. Містить: 
IgG антитіла проти ВЕБ EA (людська сироватка), стабілізатори 

1х4х1,5мл CAL A-D Стандарт A-D 
2; 20; 50; 200 од / мл Стандарт B = Стандарт пороговий Готовий до 
використання. Містить: IgG антитіла проти ВЕБ EA (людська сироватка), 
стабілізатори 

1х100 мл WASHBUF 
CONC 

Промивний буфер концентрат (10х) 
Містить : буфер фосфату 

1х12 мл TMB SUBS ТМБ розчин субстрату 
Готовий до використання, містить : ТМБ, буфер, стабілізатори 

1х12 мл TMB STOP ТМБ стоп розчин  
Готовий до використання, 0.5 M H2SO4. 

8. МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ, АЛЕ НЕ НАДАНІ 
1. Мікропіпетки (Multipette Eppendorf або аналогічні пристрої, <3% CV). Об'єм: 5; 100; 500 мкл. 
2. Вихровий міксер  
3. Пробірки для розведення зразків 
4. 8-канальна мікропіпетка з реактивними резервуарами 
5. Промивна пляшку, автоматична або напівавтоматична система миття мікропланшетів 
6. Рідер мікропланшетів, здатний зчитувати абсорбцію при 450 нм (референтна довжина хвилі 600-650 нм) 
 7. Бідистильована або дейонізована вода 
8. Інкубатор, 37 ° C 
9. Паперові рушники, наконечники для піпетки та таймер 
9. ПРОЦЕДУРА ПРИМІТКИ 
1. Будь-яка неналежна обробка зразків 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 кожну ампулу рідкого реагенту та зразка перед 
використанням. Змішувати реагенти без спінювання. 
3. Уникайте забруднення реагентів, піпеток та лунок / пробірок. Використовуйте нові одноразові наконечники 
для піпетування для кожного компонента та зразка. Не обмінюйте ковпачки. Завжди закривайте флакони, які 
не використовуються. Не  використовувати повторно лунки / пробірки  або реагенти. 
4. Використовуйте схему піпетування, щоб перевірити відповідний макету пластини 
5. Час інкубації впливає на результати. Всі лунки повинні оброблятися в однаковій послідовності порядку та 
часу. Рекомендується використовувати 8-канальну мікропіпетку для піпетування розчинів у всіх лунках. 
6. Промивання мікропланшету є важливим кроком. Неправильно промиті лунки дадуть помилкові результати. 
Рекомендується використовувати багатоканальну піпетку або автоматичну мийку з мікропланшетів. Не 
дозволяйте лункам висихати між інкубаціями. Не подряпайте лунки під час промивання та аспірації. Промити і 
заповнити всі реагенти з обережністю. Під час промивання перевірте, чи всі лунки заповнені саме мийним 
буфером, і в них немає залишків у лунках. 
7. Вологість впливає на покриті лунки / пробірки. Не відкривайте пакет, поки він не досягне кімнатної 
температури. Використані лунки / пробірки слід негайно повернути до закритого пакету, включаючи осушувач.  
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10. ІНСТРУКЦІЯ З ПЕРЕДТЕСТОВОГО НАЛАШТУВАННЯ 
10.1. Підготовка компонентів  
Розвести/ 
розчинит
и 

компонент  розчинник співвідно
шення 

примітки Зберіган-
ня 

стабільніст
ь 

100 мл WASHBUF 
CONC 

Додати 
100 мл 

Бідист . вода 1:10 розчиняйт
е 
кристали, 
якщо це  
необхідно. 
Змішайте  
енергійно 

2-8°C 8 тижнів 

 
10.2. ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
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, слід розводити далі. 
 
11. ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
1. Прокапати 100 мкл кожного стандарту, контролю та розбавленого зразка у відповідні лунки мікропланшета. 
У якісному випробуванні використовується тільки Стандарт B (пороговий стандарт). Надійність аналізу може 
бути покращена шляхом повторення визначень. 
2. Покрийте планшет з клейкою фольгою. Інкубуйте 60 хвилин при 37 ° С. 
3. Видаліть клейку фольгу. Видалити інкубаційний розчин. Промивайте планшет 3 х з 300мкл / лунка 
розбавленим промивним буфером. Видаліть надмірний розчин, натискаючи перевернутою пластину на 
паперовий рушник. 
4. Прокапайте 100 мкл ферментного кон'югату в кожну лунку. 
5. Покрийте планшет новою клейовою фольгою. Інкубуйте 60 хвилин при 37 ° С. 
6. Видаліть клейку фольгу. Видалити інкубаційний розчин. Промивайте планшет 3 х з 300мкл / лунка 
розведеним промивним буфером. Видаліть надлишковий розчин, натиснувши перевернуту пластину на 
паперовий рушник. Для додавання субстрату та стоп-розчину використовуйте, якщо доступна, 8-канальну 
мікропіпетку. Прокапування слід проводити в ті ж часові інтервали для субстрата та стоп розчина. 
Використовуйте позитивне заміщення та уникайте утворення повітряних бульбашок. 
8. Прокапайте 100 мкл розчину субстрату TMБ у кожну лунку. 
9. Інкубуйте 30 хв при 18-25 ° С у темряві (без клейкої фольги) . 
10. Зупиніть реакцію субстрату, додавши в кожну лунку 100мкл TMБ Стоп розчину.  Коротко змішуйте вміст, 
обережно струшуючи пластину. 
11. Виміряйте оптичну густину фотометром при 450 нм (референтна 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, 
користувачі мусять 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 зразки 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, піпетування, 
прилади, умови інкубації та способи промивки.  
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13. РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ 
Оцінку тесту можна проводити як якісно, так і кількісно.  
13.1.Якісна оцінка. 
Порогове значення визначається оптичною густиною (OГ) стандарту B (пороговий стандарт ). Пороговий індекс 
(ІП) розраховується з середньої оптичної густини зразка та порогового значення . Якщо оптична густина зразка 
знаходиться в діапазоні 10% навколо граничного значення (сіра зона), зразок повинен розглядатися як 
граничний. Зразки з вищими ОГ є позитивними; зразки з нижчими OГ є негативними.  
Типовий приклад: 
 Порогове = OГ (стандарт B, стандарт пороговий) = 0,55 
зразок OГ = 0,70 
пороговий індекс (ІП): 0,70 / 0,55 = 1,27.  
Зразок вважається позитивним. 
13.2. Кількісна оцінка 
 Отримана ОГ стандартів (ось y, лінійна) наноситься навпроти їхньої концентрації (вісь х, логарифмічна) на 
напівлогарифмічному графічному папері або за допомогою автоматичного методу. Гарна відповідність 
забезпечується з кубічної лінією, 4 параметрами Logisitcs або Logit-Log. Для розрахунку стандартної кривої 
застосовують кожен сигнал стандартів (в разі явних відхилень даних одного з двох повторень від очікуваного 
допустимо використовувати більш точне значення ). Концентрацію зразків можна прочитати зі стандартної 
кривої. Початкове розведення має бути враховане при читанні результатів з графіка. Результати зразків більш 
високого попередньої розведення повинні бути помножені з коефіцієнтом розбавлення. Приклади, що 
показують концентрації вище найвищого стандарту, можуть бути розбавлені, як описано в ІНСТРУКЦІЇ З 
ПЕРЕДТЕСТОВОГО НАЛАШТУВАННЯ та повторно перевірені.  
Типова калібрувальна крива 
 (приклад, не використовуйте для розрахунку!)  
Стандарт А Од/мл ОГ (значення) 
A 2 0.015 
B 20 0.545 
C 50 1.164 
D 200 2.359 
 

 
14. Інтерпретація результатів 
метод діапазон інтерпретація 
Кількісний (стандартна крива) >22 од/мл позитивний 

18-22 од/мл граничний 
< 18 од/мл негативний 

Якісний (пороговий індекс, ІП) > 1,1 позитивний 
0,9-1,1 граничний 
< 0,9 негативний 

 
Результати поодинці не повинні бути єдиною причиною для будь-яких терапевтичних наслідків. Вони мають 
бути пов'язані з іншими клінічними спостереженнями та діагностичними тестами. 
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15. ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
Збір зразків має значний вплив на результати випробувань. Див. "ЗБІР І ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКІВ  для деталей. 
Азид та тимеросал при концентрації> 0,1% впливають на цей аналіз і можуть призводити до хибних 
результатів. Наступні компоненти крові не мають значного ефекту (+/- 20% очікуваного) на результати 
випробувань до нижчих концентрацій 
Гемоглобін 2,0 мг / мл  
Білірубін 0,3 мг / мл 
Тригліцеріди 2,5  мг/мл 
 
16. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 
Аналітична 
специфічність 
(перехресна 
реактивність) 

Не було виявлено перехресних 
реакцій (кількість= 3-17) 

Антитіла проти парвовірусу B19, VZV, 
HSV 1, CMV, кору, паротиту, 
токсоплазмозу, Rubella 

Точність Діапазон 
±1хСВ 
(од/мл) 

CV Діапазон 
±1хСВ 
(од/мл) 

CV Діапазон 
±1хСВ 
(од/мл) 

CV 

 77±2 2% 23±1 5% 13±1 7% 
 48±4 8% 24±2 10% 5±1 26% 
 133±12 9% 22±3 14% 5±1 22% 
Лінійність Діапазон (од/мл) Діапазон розведення 

(зразка специфічн.) 
Діапазон відновлення 
(%) 

11-186 1:2-1:28 102%-120% 
Автоматизація Цей тест був підтверджений: BEPIII (Dade Behring), TRITURUS (Grifols) 
 

Для визначення клінічної чутливості та специфічності всіх 6 параметрів ВЕБ IBL ІФА, вибіркова панель із 242 
зразків були перевірені у всіх аналізах. Ця панель складається з зразків різних фаз інфекції ВЕБ: 

Серонегативний (у тому числі зразки дітей) кількість= 64 
Акушерська фаза інфекції кількість= 48 
 Реактивована інфекція кількість= 55  
Перенесена інфекція кількість = 75  
 
Класифікація зразків була схвалена імунофлюоресценцією (IFA ), особливо зразки для реактивованої інфекції.  
Для порівняння методу, всю панель вимірювали за допомогою FDA-схвалених еталонних ІФА для ЕBNA IgG, 
VCA IgG, VCA IgM та EA IgG. Для EA IgA та VCA IgA не існує жодного посилання на ІФА, затвердженого FDA.  
Зразки визначаються як позитивні (включаючи граничну лінію) з IBL-ІФА 
Кількість =242 VCA 

IgM 
VCA 
IgG 

VCA 
IgA 

EA 
IgA 

EA 
IgG 

EBNA 
IgG 

Гостра 
інфекція 
кількість =48 

96% 90% 75% 65% 90% 0% 

Реактивована 
інфекція 
кількість =55 

0% 100% 96% 76% 93% 100% 

Перенесена 
інфекція 
кількість = 75 

1% 89% 47% 0% 10% 100% 

Серонегативна 
Кількість =22 

5% 14% 18% 0% 0% 0% 

Діти 0-12 
місяців 
кількість =42 

2% 36% 2% 0% 2% 14% 

А    майже 100% позитивні         А майже 100% негативні 
А      різноманітно позитивні      А         материнське антитіло 
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Серонегативна група ВЕБ може включати дуже ранні безсимптомні інфекції ВЕБ, які призводять до 
позитивних результатів для VCA IgM, IgA і IgG 
** материнські антитіла присутні тільки для VCA IgG та EBNA IgG у дуже низьких концентраціях 
16.1. Чутливість та специфічність ВЕБ-ІФА IBL щодо різних фаз інфекції ВЕБ 
Гостра інфекція ВЕБ: як показано у таблиці вище, гостра інфекція ВЕБ може бути чітко визначена трьома 
параметрами, які, як очікується, будуть позитивними (VCA IgM, VCA IgG і EA IgG) та EBNA IgG, який був 
знайдений явно негативним, як очікувалося. 
Реактивована інфекція ВЕБ: на відміну від гострої інфекції, реактивована інфекція ВЕБ з або без 
пухлинного розвитку очікується, що розвиток пухлини буде 100% негативним для VCA IgM, але явно 
позитивний для VCA IgG, VCA IgA, EA IgG та EBNA IgG, як показано в таблиці вище. 
Перенесена інфекція:  перенесена інфекція ВЕБ показує лише два явних позитивних показника: VCA IgG та 
EBNA IgG. Всі інші параметри, як очікується, будуть майже негативними, за винятком VCA IgA, який може 
зберігатись до одного року  перенесених  інфекцій. 
Серонегативні пацієнти Серонегативні пацієнти повинні мати негативні результати для всіх шести параметрів. 
Одинокі позитивні результати для VCA IgG, VCA IgA або VCA IgM можуть свідчити про дуже ранню, як і раніше 
безсимптомну ВЕБ інфекцію. Іншими словами, такі ізольовані позитивні результати є ознакою незначної 
неспецифічності аналізів, які можуть визнати антитіла від поліклональних стимуляцій через їх дуже високу 
чутливість. Для ясності рекомендується повторити тест через 7-10 днів. 
Материнські антитіла : материнські антитіла  виявляються у дуже низьких концентраціях лише протягом 
перших 6-9 років місяців життя, і можна очікувати, що він буде позитивним для двох параметрів перенесених 
інфекцій, VCA IgG і EBNA IgG. Всі інші антитіла мають бути негативними, як показано в таблиці вище. Той факт, 
що материнські антитіла можуть бути виявлені, демонструє дуже високу чутливість ІФА  IBL для цих двох 
параметрів. 
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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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