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1. ВВЕДЕННЯ 
Taenia solium (свинячий ціп’як)- стрічковий черв'як довжиною 2-7 м, який мешкає у тонкому 
кишечнику людей, а також інших видів тварин (мавпи, хом'яки). Стрічкові черв'яки виробляють 
проглотиди (менше 1000, і кожен з 50 000 яєць), які визрівають, стають вагітними, відриваються від 
стрічкового черв'яка і мігрують в задній прохід або  проходять з фекаліями.  Яйця, що містяться в 
вагітних проглотидах і проходять з фекаліями, можуть вижити протягом від місяців до років в 
навколишньому середовищі. Після прийому відповідного проміжного господаря (свиней та інших 
тварин, включаючи людей), яйця звільняють онкосферу, вторгаються в кишкову стінку і мігрують до 
смугастих м'язів, в головний мозок, печінку та інші тканини господаря, де вони розвиваються в 
цистицерці. У кишечнику людини цистицерк розвивається протягом 2 місяців у дорослого 
стрічкового черв’яка, який може вижити до 25 років . Важливою паразитарною інфекцією, 
викликаною Taenia solium (свинячим цип’яком), є цистицеркоз, який може залучати око і центральну 
нервову систему. Свинячий стрічковий черв'як Taenia solium по всьому світу поширюється. 
Поширеність вище в бідних громадах, де люди живуть у тісному контакті з свинями та їдять 
невиготовлену свинину, і  дуже рідко в мусульманських країнах. Основним симптомом теніозу ( 
свинячого ціп’яка) (лише легким) часто є прохід (пасивний) проглотидів. 
Найважливішою особливістю свинячого ціп’яка є ризик розвитку цистицеркозу. 
Види Захворювання симптоми Механізм 

інфікування 
Свинячий ціп’як Теніоз цистицеркоз Цистицерки у мозку 

можуть викликати 
підвищений 
черепний тиск, 
судоми 
і змінені психічні 
стани 

Вживання 
знежиреної свинини, 
що 
містить цистицерки 
або проковтнути 
яйця свинячого 
цип’яка Taenia solium 
через фекально 
забруднену їжу або 
воду 

 
Інфекцію можна ідентифікувати: 
♣ Мікроскопія: ідентифікація яєць та проглотидів у фекаліях (яйця таенідів морфологічно не 
відрізняються від ехінококів та мултіцепсів) 
♣ Серологія: виявлення антитіл за допомогою ІФА 
Діагностика цистицеркозу зазвичай вимагає кількох методів, таких як рентгенографія та серологія. 
 
2. ПРИЗНАЧЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
IgG - ІФА Свинячий ціп’як Taenia solium призначений для якісного визначення антитіл класу IgG проти 
свинячого цип’яка Taenia solium в сироватці людини або плазмі (цитрат). 
 
3. ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 
Якісне імуноферментне визначення антитіл класу IgG проти свинячого ціп’яка Taenia solium базується 
на методі ІФА (імуноферментний аналіз). 
Лунки стріпів мікропланшета попередньо покрити антигеном свинячого ціп’яка Taenia solium для 
зв'язування відповідних антитіл зразка. Після промивання лунок для видалення всіх незв'язаних 
зразків матеріалу додається пероксидазою хрону (HRP) мічений кон'югат протеїну А. Цей кон'югат 
зв'язується з комплексами антиген-антитіла. Імунний комплекс, утворений зв'язаним кон'югатом, 
візуалізується шляхом додавання субстрату Тетраметилбензидину (ТМБ),який дає синю реакцію 
продукту. 
Інтенсивність цього продукту пропорційна кількості антигенів IgG, специфічних для свинячого ціп’яка 
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Taenia solium у зразку. Сірчану кислоту додають, щоб зупинити реакцію. Це дає жовтий колір кінцевої 
точки. Абсорбцію зчитують при 450 нм , використовуючи рідер мікропланшетів ІФА. 
 
4. МАТЕРІАЛИ 
4.1. Реагенти надані 
♣ Taenia solium свинячим ціп’яком покриті лунки (IgG): 12 розбірних стріпів з 8 лунок, з покриттям 
Taenia solium свинячого ціп’яка антигенами; у багаторазовому пакеті з алюмінієвої фольги. 
♣ Розчинник для зразків IgG ***: 1 флакон, що містить 100 мл буфера для розведення зразка; рН 7,2 
± 0,2; жовтого кольору; готовий до використання; білий ковпачок 
♣ Стоп розчин: 1 флакон, що містить 15 мл сірчаної кислоти, 0,2 моль / л; готовий до використання; 
червоний ковпачок 
♣Промивний розчин (20x концентрат) *: 1 флакон, що містить 50 мл 20-кратного концентрованого 
буфера (рН 7,2 ±0.2) для промивання лунок; білий ковпачок 
♣ Кон'югат білка А **: 1 флакон, що містить 20 мл пероксидазного білка А; синього кольору, готовий 
до використання; чорний ковпачок 
♣ TMБ розчин субстрату: 1 флакон, що містить 15 мл 3,3 ', 5,5'-тетраметилбензидину (TMБ); готовий 
до використання; жовтий ковпачок 
♣ Taenia solium свинячий ціп’як IgG Позитивний контроль ***: 1 флакон, що містить 2 мл; жовтий 
колір; готовий до використання; червоний ковпачок 
♣ Taenia solium свинячий ціп’як IgG пороговий контроль ***: 1 флакон, що містить 3 мл; жовтий 
колір; готовий до використання; зелений ковпачок 
♣ Taenia solium свинячий ціп’як IgG Негативний контроль ***: 1 флакон, що містить 2 мл; жовтий 
колір; готовий до використання; синій  ковпачок 
* містить 0,1% бронідокс-л після розведення 
 ** містить 0,2% Bronidox L 
 *** містить 0,1% катона 
 
4.2. Матеріали надані 
♣ 1 тримач стріпів 
♣ 1  фольга для покриття 
♣ 1 протокол випробувань 
 
4.3. Матеріали та обладнання потрібні 
♣ Рідер мікропланшетів ІФА, обладнаний для вимірювання абсорбції при 450/620 нм. 
♣ Інкубатор 37 ° C. 
♣ Ручне або автоматичне обладнання для промивання лунок.  
♣Піпетки для доставки об'єму від 10 до 1000 мкл 
♣вихровий  змішувач для пробірок 
♣ Дейонізована або (свіжо) дистильована вода.  
♣Одноразові пробірки.  
♣Таймер 
 
 
 
 
 
5. СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ 
 Реагенти стабільні до терміну придатності, зазначеного на етикетці при умові зберігання при 
температурі 2 ... 8 ° С. 
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6. ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ 
Це дуже важливо, щоб привести всі реагенти, зразки та контролі до кімнатної температури (від 20 до 
25 ° С) до початку випробувань!  
 
6.1. Покриті відривні стріпи 
Готові до використання розбірні стріпи  покриті антигеном Taenia solium свинячого ціп’яка. Зберігати 
при температурі від 2 ... 8 ° С.  
Негайно після видалення стріпів решту стріпів слід залишити в пакеті з алюмінієвої фольги разом 
з наданим осушувачем,  і зберігати при 2 ... 8 ° С; стабільність до закінчення терміну 
придатності. 
 
6.2. Кон'югат білка А 
Флакон містить 20 мл розчину з білком А, пероксидазою хрону, буфером, стабілізаторами, 
консервантами та інертним синім барвником. Розчин готовий до використання. Зберігати при 
температурі від 2 ... 8 ° С. 
 Після першого відкриття стабільність до закінчення терміну придатності при умові зберігання 
при 2 ... 8 ° С.  
 
6.3. Контролі 
Флакони, позначені позитивним,пороговим та негативним контролем, містять готовий до 
використання контрольний розчин. Він містить 0,1% катона і повинен зберігатися при 2 ... 8 ° С. Після 
першого відкриття стабільність до закінчення терміну придатності, при умові зберігання при 2 
... 8 ° C. 
 
6.4. Розчинник для зразків IgG.  
У флаконі міститься 100 мл фосфатного буфера, стабілізатори, консерванти та інертний жовтий 
барвник. Він використовується для розведення зразка пацієнта. Цей готовий до використання розчин 
повинен зберігатись при 2 ... 8 ° С. Після першого відкриття стабільність до закінчення терміну при 
зберіганні при 2 ... 8 ° C. 
 
6.5. Розчин для промивки (20xконц.) 
 В пляшці міститься 50 мл концентрованого буфера, миючих засобів та консервантів. Розвести 
промивний розчин 1 + 19; наприклад, 10 мл промивного розчину + 190 мл свіжої та без мікробів 
бідистильованої води. Розбавлений буфер стабільний протягом 5 днів при кімнатній температурі. 
 Кристали в розчині зникають при розігріванні до 37 ° С у водяній бані. Після першого відкривання 
концентрат стабільний до закінчення терміну придатності. 
 
6.6. Розчин субстрату ТМБ.  
У флаконі міститься 15 мл системи тетраметилбензидину та пероксиду водню. Реагент готовий до 
використання, його необхідно зберігати при температурі від 2 ... 8 ° С, поодаль від світла. Розчин 
повинен бути безбарвним або мати невеликий блідий відтінок. Якщо субстрат перетворюється на 
синій, він може бути забруднений і його слід викинути. 
 Після першого відкриття стабільність  до закінчення терміну придатності при зберіганні при 2 
... 8 ° C. 
 
6.7. Стоп розчин 
У флаконі міститься 15 мл 0,2 М розчину сірчаної кислоти (R 36/38, S 26). Цей готовий до 
використання розчин повинен зберігатися при 2 ... 8 ° С.  
Після першого відкриття стабільний до закінчення терміну придатності 
 
 7. ЗАБІР ЗРАЗКІВ ТА ПІДГОТОВКА 
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Використовуйте зразки людської сироватки або плазми (цитрат) за допомогою цього аналізу Якщо 
аналіз проводиться протягом 5 днів після збору зразка, зразок слід зберігати на рівні 2 ... 8 ° С; інакше 
вони повинні бути піддані аліквотуванню та повинні зберігатися глибокозамороженими (-70 ... -20 ° 
С). Якщо зразки зберігаються у замороженому вигляді, перед тестуванням добре перемішайте 
розморожені зразки. Уникати повторного заморожування та розморожування. Не 
рекомендується теплова інактивація зразків у воді. 
 
 7.1. Розведення зразка. 
 Перед аналізуванням всі зразки слід розбавити 1 + 100 з розчинником зразків IgG. Розподіліть 10 
мкл зразка та 1мл IgG розчинника зразка розріджувача в пробірки, щоб отримати 1 + 100 розчину і 
ретельно перемішати з вихровим міксером. 
 
8. ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
8.1. Підготовка до аналізу 
Будь ласка, уважно прочитайте тестовий протокол  перед виконанням аналізу. Надійність результатів 
залежить від суворої відповідності тестовому протоколу , як описано. Наступна процедура аналізу 
підтверджена лише для ручного виконання процедури. При проведенні тестування на автоматичній 
системи ІФА ми рекомендуємо збільшити проміжні кроки від трьох до п'яти та обсяг миючого 
розчину від 300мкл до 350мкл, щоб уникнути ефектів промивання. Перед початком аналізу план 
розповсюдження та ідентифікації для всіх зразків та контролів слід обов'язково встановити на 
таблицю результатів, надану в наборі. Виберіть необхідну кількість стріпів мікропланшета або лунок і 
вставте їх у тримач. 
Виділіть принаймні:  
1 лунку (наприклад, A1) для субстрату порожню (бланк),  
1 лунка (наприклад, B1) для негативного контролю,  
2 лунки (наприклад, C1 + D1) для порогового контролю та 
1 лунку (наприклад, E1) для позитивного контролю.  
Рекомендується визначити контролі та зразки пацієнтів у двох примірниках.  
Виконати всі етапи аналізу у вказаному порядку та без будь-яких помітних затримок між кроками. 
Для видачі кожного контролю та зразка слід використовувати чистий, одноразовий наконечник. 
Налаштуйте інкубатор на 37 ° ± 1 ° С. 
1.Розподілити  100мкл контролів та розбавлених зразків у відповідні лунки. Залишити лунки А1 для 
субстрату порожню. 
2. Накрийте лунки фольгою, що поставляється в наборі. 
3. Інкубуйте протягом 1 години ± 5 хв при 37 ± 1 ° С. 
4. Коли інкубація  завершена, вийміть фольгу, аспіруйте вміст лунок і  промийте кожну лунку тричі з 
300мкл промивного розчину. Уникайте переливів з реакційних лунок. Час замочування між кожним 
циклом  промивки повинен бути> 5 сек. У кінці уважно зніміть залишкову рідину  постукуванням об 
тканинний папір перед наступним кроком! 
 Примітка: промивання критично важливе ! Недостатнє промивання призводить до поганої 
точності та помилково підвищених значень абсорбції. 
5. Розподіліть 100 мкл кон'югату протеїну A у всі лунки, крім порожньої лунки (наприклад, A1). 
Покрити фольгою. 
6. Інкубуйте протягом 30 хв при кімнатній температурі. Не піддавайте впливу прямих сонячних 
променів. 
7. Повторіть крок 4. 
8.Розподіліть 100мкл розчину субстрату ТМБ у всі лунки. 
9. Інкубуйте рівно 15 хвилин при кімнатній температурі в темряві. 
10. Розподіліть 100 мкл стоп-розчину у всі лунки в тому ж порядку і за такою ж швидкістю, як і для 
TMБ розчину субстрату. 
 Будь-який блакитний колір, що розвивається під час інкубації, перетворюється на жовтий.  
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Примітка. Високо позитивні зразки пацієнтів можуть викликати темні осадки хромогену! Ці 
осади мають вплив при читанні оптичної густини. Рекомендується попереднє розведення зразка 
з фізіологічним розчином хлориду натрію, наприклад, 1 + 1. Потім розбавте зразки 1 + 100 
буфером розведення і помножте результати в одиницях [Од.] на 2. 
11. Виміряти абсорбцію зразка при 450/620 нм протягом 30 хв після додавання Стоп розчину. 
8.2. Вимірювання 
Налаштуйте рідер мікропланшетів ІФА на нуль, використовуючи бланк (порожню) субстрату в лунці 
A1. 
Якщо – з технічних причин – рідер ІФА не може бути налаштований до нуля, використовуючи 
бланк (порожню) субстрату в лунці A1, відніміть значення абсорбції лунки  A1 від усіх інших 
виміряних значень абсорбції  для того, щоб отримати достовірні результати !  
Виміряти абсорбцію всіх лунок при 450 нм і записати значення абсорбції для кожного контролю і  
зразка пацієнта в плані розподілу та ідентифікації. 
 Рекомендовано провести подвійне читання довжини хвилі з використанням референтної 
довжини хвилі  620 нм. При необхідності обчислити середнє значення абсорбції всіх дублікатів. 
 
9. РЕЗУЛЬТАТИ 
9.1.Критерії перевірки перебігу 
Для того, щоб аналіз вважався дійсним,  наступні критерії повинні бути виконані: 
 ♣ Субстрат бланк (порожня) в А1: Значення абсорбції <0.100;  
♣ негативний контроль в B1: значення абсорбції <0.200 та <порогового.  
♣ пороговий контроль в C1 та D1: значення абсорбції 0.150 - 1.30.  
♣ Позитивний контроль у Е1: значення абсорбції> порогового. 
Якщо ці критерії не виконуються, тест не є дійсним і повинен бути повторений. 
9.2. Розрахунок результатів. 
 Порогове - це середнє значення абсорбції визначень порогового контролю. 
Приклад:  значення абсорбції порогового контролю 0,39 + значення абсорбції порогового контролю 
0,37 = 0,76 / 2 = 0,38  
Порогове значення = 0,389. 
 
9.3.Інтерпретація результатів 
 Приклади вважаються ПОЗИТИВНИМИ, якщо значення абсорбції вище ніж на 10% порогового. 
 Приклади з значенням абсорбції на 10% вище або нижче порогового не повинні розглядатися як 
явно позитивні або негативні ◊ сіра зона.  
 Рекомендується знову повторити тест через 2 - 4 тижні з використанням свіжої проби. Якщо 
результати в другому тесті з'являються знову в сірій зоні, зразок слід вважати НЕГАТИВНИМ. 
 Зразки вважаються НЕГАТИВНИМИ, якщо значення  абсорбції нижче, ніж на 10% порогового. 
 
 
9.3.1. Результати в одиницях 
( (Середнє) значення абсорбції пацієнта x 10 )/ порогове = [одиниць = од] 
 
Приклад: (1.204 x 10) /0,38 = 32 од (одиниць)  
Порогове: 10 Од 
Сіра зона: 9-11 Од 
Негативний: <9 Од 
Позитивний:> 11 Од.  
 
10.СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 
 10.1. Точність 
В аналізі                                    кількість             Середнє (од)            Cv (%) 
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Позитивна сироватка                5                            0,8                              4,4 
 
Між аналізами                        кількість            Середнє (од)            Cv (%) 
Позитивна сироватка               8                         1,31                           6,6 
 
10.2. Діагностична специфічність 
 Діагностична специфічність визначається як ймовірність негативного результату аналізу  за 
відсутності специфічного аналіту. Це> 95% . 
 
10.3. Діагностична чутливість  
Діагностична чутливість визначається як ймовірність позитивної оцінки аналізу за наявності 
специфічного аналіту. Це 93,8% . 
 
10.4. Вплив 
 Не спостерігається вплив з гемолітичною, ліпемічною або жовтяничними сироватками до 
концентрації 10 мг / мл гемоглобіну, 5 мг / мл тригліцеридів та білірубіну 0,2 мг / мл.  
Примітка. Результати відносяться до груп досліджених зразків; це не є гарантованими 
специфікаціями. 
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11. ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
 Бактеріальне забруднення або повторні цикли заморожування-розморожування зразка можуть 
впливати на значення абсорбції. Діагностика інфекційного захворювання не повинна 
встановлюватися на основі єдиного результату тесту. Точний діагноз має враховувати клінічну 
історію, симптоматику, а також серологічні дані. У пацієнтів з імунодефіцитом та у новонароджених 
серологічні дані лише мають обмежене значення. Можлива перехресна реакція антигенів з 
антитілами на ехінокок та кишкову амебу.  
Якщо в диференціальній діагностиці неможливо виключити інфекцію ехінококу або кишкову амебу, 
то позитивні зразки повинні бути підтверджені іншим методом. 
 
12. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ. 
 Згідно з Європейською директивою 98/79 / EC, пункт 2b статті 1, використання медичних 
діагностичних виробів in vitro призначається виробником для забезпечення відповідності, 
характеристик та безпеки виробу. Тому слід чітко дотримуватись процедури випробувань, 
інформації, запобіжних заходів та попереджень у інструкціях щодо використання. Використання 
тестових наборів з аналізаторами та аналогічним обладнанням повинно бути перевірено. Будь-яка 
зміна конструкції, складу та процедури випробувань, а також будь-яке використання в комбінації з 
іншими продуктами, не схваленими виробником, не дозволено; сам користувач відповідає за такі 
зміни. Виробник не несе відповідальності за помилкові результати та інциденти, пов'язані з цими 
причинами. Виробник не несе відповідальності за будь-які результати за допомогою візуального 
аналізу зразків пацієнта.  
• Тільки для діагностичного використання in vitro.  
• Всі компоненти людського походження, які використовуються для виробництва цих реагентів, були 
перевірені на антитіла проти ВІЛ, анти-HCV антитіла і HBsAg і були визнані не реактивними. Тим не 
менш, всі матеріали повинні розглядатися та оброблятися як потенційно інфекційні.  
•Не обмінюйте реагенти або стріпи різних виробничих партій. Реагенти інших виробників не повинні 
використовуватися разом із реагентами цього випробувального комплекту. 
• Не використовуйте реагенти після закінчення терміну придатності , вказаного на етикетці.  
• Використовуйте тільки чисті піпетки, дозатори та лабораторний посуд.  
• Не обмінюйте гвинтові ковпачки  флаконів реагентів, щоб уникнути перехресного зараження.  
• Закрийте флакони реактивів, негайно після використання, щоб уникнути випаровування та 
мікробного забруднення.  
• Після першого відкриття і подальшої зберігання перевірте кон'югат і флакони контролів на 
мікробне забруднення для подальшого використання. 
♣ Щоб уникнути перехресного забруднення і помилково завищених  результатів прокапати зразки 
пацієнта і розподілити кон’югат без бризок точно на дно лунок. 
♣ ІФА призначений тільки для кваліфікованого персоналу , який знайомий з належною 
лабораторною практикою. 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: у використовуваній концентрації Bronidox L навряд чи має  будь-який 
токсикологічний ризик при контакті з шкіркою та слизовою оболонкою!  
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: сірчана кислота дратує очі і шкіру. Тримайте в недоступному для дітей місці. Після 
контакту з очами, ретельно промийте водою та зверніться до лікаря!  
 
12.1. Заходи з утилізації  
Взагалі, залишки хімічних речовин та препаратів розглядаються як небезпечні відходи. Утилізація 
цього виду відходів регулюється національними та регіональними законами та нормами. Зверніться 
до місцевих компаній з управління  відходами, які будуть давати поради про те, як утилізувати 
небезпечні відходи. 
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СХЕМА АНАЛІЗУ 

Taenia solium IgG - ІФА Свинячий ціп’як 
ПІДГОТОВКА АНАЛІЗУ 
Приготуйте реагенти та зразки, як описано. 
Встановіть план розповсюдження та ідентифікації для всіх зразків та контролів на сторінку 
результатів, що поставляється в наборі. 
Виберіть потрібну кількість стріпів мікропланшету або лунок та вставте їх у тримач. 
                                                
                                                          ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
 Субстрат 

порожня 
(наприклад, 
А1) 

Негативний 
контроль 

Позитивний 
контроль 

Пороговий 
контроль 

Зразок 
(розведений 
1+100) 

Негативний 
контроль 
Позитивний 
контроль 
Пороговий 
контроль 
Зразок 
(розведений 
1+100) 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

100 мкл 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
100 мкл 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
100 мкл 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
100 мкл 

Покрити лунки з фольгою, що постачається в наборі 
Інкубуйте протягом 1 години при 37 ° С 
Промивайте кожну лунку тричі з 300мкл промивного розчину 
Кон’югат - 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 
Покрити лунки з фольгою, що постачається в наборі 
Інкубуйте протягом 30 хв при кімнатній температурі 
Промивайте кожну лунку тричі з 300мкл промивного розчину 
ТМБ субстрат 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 
Інкубувати приблизно 15 хвилин при кімнатній температурі в темряві  
Стоп розчин 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 
Фотометричне вимірювання при 450 нм (референтна 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. 
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