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1 Використання за призначенням   
Фосфоліпідний скринінг ІФА — твердофазний імуноферментний аналіз для 

комбінованого якісного виявлення антитіл IgG та IgM проти фосфоліпідів у сироватці 

крові людини. Кожна лунка покрита високоочищеним людським ß2-глікопротеїном I, 

кардіоліпіном і фосфатидилхоліном, - етаноламіном, -інозитолом, -серином і 

сфінгомієліном. 
 

Аналіз є допоміжним у діагностиці та оцінці ризику тромбозу у пацієнтів із системним 
червоним вовчаком. 

 

2 Клінічне застосування та принцип аналізу   
Антитіла проти фосфоліпідів, компонентів біологічних мембран, специфічні для таких 
фосфоліпідів, як кардіоліпін, фосфатидил-інозитол, -етаноламін, -холін, сфінгомієлін і 
фосфатидна кислота. 

 
Антифосфоліпідні антитіла часто виявляють у сироватках пацієнтів із системним 
червоним вовчаком (СЧВ) та супутніми захворюваннями. Виникнення 
антифосфоліпідних антитіл у пацієнтів із СЧВ та супутніми захворюваннями характерно 
для вторинного антифосфоліпідного синдрому (ВФС). Навпаки, антифосфоліпідні 
антитіла у пацієнтів без інших аутоімунних захворювань характеризують первинний 
АФС. 

 

Багато досліджень показали кореляцію між цими аутоантитілами та підвищеною 
частотою тромбозу, тромбоцитопенії та звичних абортів (як наслідок інфаркту 
плаценти). Точні механізми, за допомогою яких патогенні антифосфоліпідні антитіла 
індукують тромбоз, ще не розкриті повністю.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Принцип тесту 

Зразки сироватки, розведені 1:101, інкубують у мікропланшетах, вкритих 
специфічним антигеном. Антитіла пацієнта, якщо вони присутні в зразку, 
зв’язуються з антигеном. Незв’язану фракцію змивають на наступному етапі. Потім 
імуноглобуліни антитіла людини, кон’юговані з пероксидазою хрону (кон’югат), 
інкубують і реагують з комплексом антиген-антитіло зразків у мікропланшетах. 
Незв'язаний кон'югат змивають на наступному етапі. Додавання ТМБ- субстрату 
викликає ферментативну колориметричну (синю) реакцію, яка зупиняється 
розведеною кислотою (колір змінюється на жовтий). Інтенсивність забарвлення 
хромогену залежить від кількості кон’югату, зв’язаного з комплексом антиген-
антитіло, і це пропорційно початковій концентрації відповідних антитіл у зразку 
пацієнта.  



Версія 003 : 19.10.2015         4 
             
             

        

 

 

 
 
 
 

3  Вміст набору             
 

                

               
 

        ДО  ВІДНОВЛЕННЯ  
 

                
 

  
Пункт 

  
Кількість 

  
Ковпачо
к    Розчин   

Опис / Зміст 
 

 

      колір   колір    
 

              
 

                
 

              5 х концентрований  
 

 Буфер зразка (5x)  1 х 20 мл  Білий  Жовтий  

Трис, хлорид натрію (NaCl), бичачий сироватковий 
альбумін  

 

              (BSA), азид натрію < 0,1% (консервант)  
 

                
 

              50 х концентрований  
 

 Буфер для промивання (50x)  1 х 20 мл  Білий  Зелений  Трис, NaCl, Твін 20, азид натрію < 0,1%  
 

              (консервант)  
 

               
 

        
ГОТОВИЙ ДО 

ВИКОРИСТАННЯ   
 

              
 

  
Пункт 

  
Кількість 

  
ковпачо
к   Розчин   

Опис / Зміст 
 

 

      колір   колір    
 

              
 

                
 

 
Негативний контроль 

 
1 х 1,5 мл 

 
Зелений 

 Безбарвн
ий 

 
Людська сироватка (розведена), бичачий 
сироватковий альбумін (BSA),  

 

     азид натрію < 0,1% (консервант)  
 

               
 

                
 

 
Позитивний контроль 

 
1 х 1,5 мл 

 
червоний 

 
Жовтий 

 
Людська сироватка (розведена), бичачий 
сироватковий альбумін (BSA),  

 

     азид натрію < 0,1% (консервант)  
 

               
 

                
 

 
Пороговий калібратор 

 
1 х 1,5 мл 

 
Синій 

 
Жовтий 

 
Людська сироватка (розведена), бичачий 
сироватковий альбумін (BSA),  

 

     азид натрію < 0,1% (консервант)  
 

               
 

                
 

              Містить: кон’юговані імуноглобуліни проти людини  
 

 Кон'югат, IgG/M  1 х 15 мл  Білий  червоний  

до пероксидази хрону, бичачого сироваткового 
альбуміну  

 

              (BSA)  
 

                
 

 
Субстрат TMБ 

 
1 х 15 мл 

 
Чорний 

 Безбарвн
ий 

 Стабілізований тетраметилбензидин і водень  
 

     

перекис (TMB/H2О2) 
 

 

               
 

 Стоп рішення  1 х 15 мл  Білий  
Безбарвн
ий  1М соляна кислота  

 

               
 

 
Мікропланшет 

 12 х 8   
Н/В 

 
Н/В 

 
З відривними мікролунками. Зверніться до пункту 1 
для   

 

  лунки    покриття.  
 

             
 

              
 

 * Колір посилюється з концентрацією             
 

       
 

     МАТЕРІАЛИ ПОТРІБНІ, АЛЕ НЕ НАДАЮТЬСЯ  
 

    
 

 
Фільтр для зчитування мікротитраційних планшетів 450 нм і рекомендований еталонний фільтр 620 нм (600-690 нм). 
Скляний посуд (циліндр 100-   

 

 
1000 мл), пробірки для розведень. Вихровий міксер, прецизійні піпетки (10, 100, 200, 500, 1000 мкл) або регульована 
мультипіпетка (100-  

 

 

1000 мкл). Пристрій для промивання мікропланшетів (300 мкл повторюваної або багатоканальної піпетки або 
автоматизована система), адсорбуючий папір. Наші тести   

 

 призначені для використання з очищеною водою згідно з визначенням Фармакопеї США (USP 26 - NF 21) і  
 

 Європейська фармакопея (Eur.Ph. 4th ed.).          
 

                
 

 

 

4 Зберігання та термін придатності   
Зберігайте всі реагенти та мікропланшет при 2-8°C/35-46°F в оригінальній упаковці. 
Після приготування відновлені розчини стабільні при 2-8°C/35-46°F протягом 1 місяця. 
Реагенти та мікропланшет слід використовувати лише протягом терміну придатності, 
зазначеного на кожному компоненті. Уникайте інтенсивного впливу світла на розчин 
TMБ. Зберігайте мікропланшети у призначеній фользі, включаючи осушувач, і щільно 
запечатуйте.  
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5 Запобіжні заходи щодо використання  
 

5.1 Дані про небезпеку для здоров'я 
 

ЦЕЙ ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO. Таким чином, 
виконувати набір може лише персонал, навчений та спеціально проконсультований у 
методах діагностики in vitro. Хоча цей продукт не вважається особливо токсичним або 
небезпечним в умовах передбачуваного використання, для максимальної безпеки 
зверніться до наступного: 

 

Рекомендації та запобіжні заходи 
 

Цей набір містить потенційно небезпечні компоненти. Хоча реагенти комплекту не 
класифікуються як подразники для очей та шкіри, ми рекомендуємо уникати контакту з 
очима та шкірою та носити одноразові рукавички. 

 

УВАГА ! Калібратори, контролі та буфери містять азид натрію (NaN3) як консервант. 

NaN3може бути токсичним при ковтанні або адсорбуванні шкірою або очима. NaN3може 
реагувати зі свинцевими та мідними трубами з утворенням вибухонебезпечних азидів 
металів. При утилізації промийте великою кількістю води, щоб запобігти накопиченню 
азиду. Будь ласка, зверніться до процедур дезактивації, викладених у CDC або інших 
місцевих/національних рекомендаціях. 

 

Не куріть, не їжте і не пийте під час маніпуляції з набором. Не вводити піпеткою 
через рот. 

 
Весь людський вихідний матеріал, що використовується для деяких реагентів цього 
набору (контроль, стандарти, наприклад), був перевірений затвердженими методами і 
виявлено негативний на HbsAg, гепатит С та ВІЛ 1. Однак жоден тест не може 
гарантувати повну відсутність вірусних агентів у такому матеріалі . Таким чином, 
поводьтеся з контрольними наборами, стандартами та зразками пацієнтів так, ніби 
вони здатні передавати інфекційні захворювання та відповідно до національних вимог. 

 
Набір містить матеріал тваринного походження, як зазначено у змісті, обробляти 
відповідно до національних вимог. 

 

5.2 Загальні вказівки по застосуванню 
 

У разі, якщо інформація про продукт, включаючи маркування, є дефектною або 
неправильною, зверніться до виробника або постачальника тестового набору. 

 

Не змішуйте та не замінюйте контролі, калібратори, кон’югати чи мікропланшети з 
різними номерами партії. Це може призвести до розбіжностей в результатах. 

 

Перед використанням дайте всім компонентам нагрітися до кімнатної температури (20-
32°C/68-89,6°F), добре перемішати та дотримуватися рекомендованої схеми інкубації 
для оптимальної результативності тесту. 

 
Інкубація: ми рекомендуємо тестувати продуктивність при 30°C/86°F для 
автоматизованих систем. 

 

Ніколи не піддавайте компоненти впливу температури вище 37°C/98,6°F. 
 

Завжди вносьте піпеткою розчин субстрату лише з новими наконечниками. Захистіть 
цей реагент від світла.  
Ніколи не вводьте в піпетку кон’югат з наконечниками, які раніше використовувалися з 
іншими реагентами. 

 
Точний клінічний діагноз не повинен ґрунтуватися лише на результатах 
проведеного дослідження, а має бути поставлений лікарем після того, як були 
оцінені всі клінічні та лабораторні результати. Діагноз підлягає перевірці за 
допомогою різних діагностичних методів.  
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6 Збір проб, обробка та зберігання   
Використовуйте переважно свіжозібрані зразки сироватки. Забір крові має відповідати 
національним вимогам. Не використовуйте жовтяничні, липемічні, гемолізовані або 
бактеріально забруднені зразки. Сироватки з частинками слід очистити шляхом 
центрифугування на низькій швидкості (<1000 xg). Зразки крові слід відбирати в чисті, 
сухі та порожні пробірки. 

 

Після відділення зразки сироватки слід використовувати протягом перших 8 годин, 
відповідно, зберігати їх щільно закритими при 2-8°C/35-46°F до 48 годин або 
заморожувати при -20°C/-4°F протягом більш тривалого періоду. 

 
 
 

7 Процедура аналізу  
 

7.1 Підготовка перед запуском  
 

Розбавлені концентровані реагенти: 
 

Розведіть концентрований буфер для зразків 1:5 дистильованою водою (наприклад, 20 
мл плюс 80 мл). 

 

Розведіть концентрований промивний буфер 1:50 дистильованою водою (наприклад, 
20 мл плюс 980 мл). 

 

Щоб уникнути помилок, радимо позначити ковпачки різних калібраторів. 
 

Зразки: 
 

Розведіть зразки сироватки 1:101 буфером для 

зразків (1x), наприклад, 1000 мкл буфера для 

зразків (1x) + 10 мкл сироватки. Добре перемішайте! 
 

Промивання: 
 

Приготуйте 20 мл розведеного промивного буфера (1x) на 8 лунок 

або 200 мл для 96 лунок, наприклад, 4 мл концентрату плюс 196 мл 

дистильованої води. 
 

Автоматичне промивання: 
 

Враховуйте надлишкові об’єми, необхідні для налаштування приладу, і мертвий об’єм 
роботи-піпетки. 

 
Ручне промивання : 

 
Злийте рідину з лунок, перевернувши планшет . Сильно постукайте рамку мікролунки 
нижньою стороною на чистий адсорбуючий папір. Внесіть піпеткою 300 мкл 
розведеного промивного буфера в кожну лунку, зачекайте 20 секунд. Повторіть всю 
процедуру ще двічі. 

 
Мікропланшети: 

 

Обчисліть кількість лунок, необхідних для випробування. Вийміть невикористані лунки з 
рамки, замініть їх і зберігайте в пластиковому пакеті разом з осушувачем, щільно 
закрийте (2-8°C/35-46°F).  
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7.2 Схема піпетування 
 

Ми пропонуємо піпетувати калібратори, контролі та зразки наступним чином: 
 
 

Для ЯКІСНОГО тлумачення  
 

 
 1 2 3 4... 

А NC P2   

Б NC P2   

C CC P3   

д CC P3   

Е ПК …   

Ф ПК …   

Г P1 …   

Х P1 …    
 
 

ПК: позитивний контроль P1: пацієнт 1 
 

NC: негативний контроль P2: пацієнт 2 
 

CC: калібратор пороговий P3: пацієнт 3 
 

 

7.3 Етапи аналізу  
 

Крок Опис 
 

1. Переконайтеся, що підготовка з кроку 7.1 вище було проведено перед 
піпетуванням. 

 
2. Використовуйте наступні кроки відповідно до бажаних результатів 

кількісної/якісної інтерпретації: 
 

  КОНТРОЛЬ ТА ЗРАЗКИ  
    

 3. 
Внесіть піпеткою у призначені лунки, як описано в розділі 
7.2  

  вище, 100 мкл будь-якого:  

  Калібратор пороговий (ПК) для ЯКІСНИХ інтерп.  
 

і 100 мкл кожного з наступного: 
 

 Негативний контроль (НК) і Позитивний контроль 
(ПК), і

 Розведена сироватка пацієнтів (П1, П2...)
 

4. 
 

Інкубуйте протягом 30 хвилин при 20-32°C/68-89,6°F. 
Промийте 3 рази 300 мкл промивного буфера (розведеного 
1:50). 
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6.  

 У кожну лунку внесіть піпеткою 100 мкл кон’югату. 

  

7.  

 Інкубуйте протягом 30 хвилин при 20-32°C/68-89,6°F. 

  

8.  

 
Промийте 3 рази 300 мкл промивного буфера 
(розведеного 1:50). 

  

 СУБСТРАТ 
  

9.  

 У кожну лунку внесіть піпеткою 100 мкл субстрату TMБ. 

  

10  

 
Інкубуйте протягом 30 хвилин при 20-32°C/68-89,6°F, 
захищено від  

 інтенсивного світла. 

  

 СТОП 
  

11.  

 
Внесіть піпеткою 100 мкл стоп-розчину в кожну лунку, 
використовуючи такий самий 

 порядок як при піпетуванні субстрату. 

  

12.  

 Інкубуйте мінімум 5 хвилин. 

  

13 Ретельно перемішуйте планшет протягом 5 сек. 
  

14 

Зчитування поглинання при 450 нм (рекомендовано 
450/620 нм) 

 протягом 30 хвилин. 
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8 Якісна інтерпретація   
Прочитайте оптичну густину порогового калібратора та зразків пацієнта. Порівняйте OГ 
пацієнта з OГ порогового калібратора . Для якісної інтерпретації ми рекомендуємо 
вважати сироватки в діапазоні 20% навколо граничного значення сумнівними. Усі 
зразки з вищими OГ вважаються позитивними, зразки з нижчими OГ вважаються 
негативними. 
Негативний: OГ пацієнта <  0,8 x OГ порогове   

Сумнівний: 0,8 x OГ порогове ≤ OГ пацієнта ≤ 1,2 x OГ порогове 

Позитивний: OГ пацієнта > 1,2 x OГ порогове   

       

  Калібратори  OГ 450/620 нм 

CV % 
(варіабельність)  

         

  Негативн.контроль   0,047  2.6  

         

  Порогов.калібратор   0,350  1.8  

  
      

 

  Позитивн.контроль   1,259  0,7  
         

Приклад інтерпретації 
Ми рекомендуємо додавати калібратор відсікання паралельно для кожного запуску. 

 

Пороговий 
калібратор Зразок пацієнта OГ частка Інтерпретація 

    

0,35 OГ 0,25 OГ 0,75 Негативний 
    

0,35 OГ 0,40 ОГ 1.14 Сумнівний 
    

0,35 OГ 0,56 OГ 1,60 Позитивний 
    

0,35 OГ 1,75 OГ 5.00 Позитивний 
     

Ми рекомендуємо повторно протестувати зразки, які є сумнівними ( граничними). Для 
отримання даних про конкретні партії дивіться вкладений листок з контролю якості. 
Медичні лабораторії можуть проводити внутрішній контроль якості, використовуючи 
власні засоби контролю та/або внутрішні об’єднані сироватки, як це передбачено 
нормативними актами ЄС. 
Для отримання даних про конкретні партії дивіться вкладений листок з контролю якості. 
Медичні лабораторії можуть здійснювати внутрішній контроль якості, використовуючи 
власні засоби контролю та/або внутрішні об’єднані сироватки, як це передбачено 
національними правилами. 
Кожна лабораторія повинна встановити свій власний нормальний діапазон на основі 
власних методів, засобів контролю, обладнання та популяції пацієнтів відповідно до 
власних встановлених процедур. 
Якщо значення контролю не відповідають критеріям, тест є недійсним і його потрібно 
повторити. 
Необхідно перевірити наступні технічні питання: терміни придатності (підготовлених) 
реагентів, умови зберігання, піпетки, прилади, фотометр, умови інкубації та методи 
промивання. 
Якщо випробовувані елементи показують відхилені значення або будь-які відхилення, 
або якщо критерії перевірки не відповідають без зрозумілих причин, зверніться до 
виробника або постачальника тестового набору. 
Для напівкількісної оцінки результатів значення OГ кожного пацієнта може бути 
виражено індексом-значення. Значення індексу розраховується шляхом ділення OГ 
пацієнта на граничний параметр: 

           Значення індексу =ОГ(зразок пацієнта/ОГ(пороговий калібратор)
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 Негативний: Значення індексу < 0,8 

Сумнівний: 0,8≤ Значення індексу ≤ 1,2 

Позитивний: Значення індексу >1.2 

 

9 Технічні дані  
   

 Зразок матеріалу: сироватка 

 Обсяг зразка: 10 мкл зразка, розведеного 1:101 1x буфером для зразка 

 Загальний час інкубації: 90 хвилин при 20-32°C/68-89,6°F 

 Зберігання: 
при 2-8°C/35-46°F використовуйте лише оригінальні 
флакони. 

 Кількість визначень: 96 тестів 
 
 
 

10 Дані про продуктивність   
 

10.1 Специфічність та чутливість 
 

Кожна лунка мікропланшета покрита β2-глікопротеїном I, кардіоліпіном, 
фосфатидилхоліном, -етаноламіном, -інозитолом, -серином та сфінгомієліном. Антитіла 
до ß2 GPI значною мірою корелюють зі склерозом артерій (38%), тромбозом перебігу 
(64%), патологією серцевого клапана (20%) і livedo recticularis (17%). Антитіла до 
кардіоліпіну є значними при рецидивуючих мігренях (17%). 

 
Оскільки Phospholipid-Screen складається з різних антигенів, відомі значення чутливості 
та специфічності АФС наведено в таблиці нижче (АФС). 

 
 Чутливість Специфічність 

Кардіоліпін 67% 73% 

бета2гліколь 69% 69% 

Фосфатидилсерин 62% 83% 

Фосфатидил-інозитол 69% 75% 

етаноламін 62% 78% 

Холін 62% 79% 
 

10.2 Лінійність 
 

Вибрані сироватки були протестовані за допомогою цього набору і виявлено, що вони 
розводяться лінійно. Однак через гетерогенну природу людських аутоантитіл можуть 
бути зразки, які не відповідають цьому правилу 

 

Зразок 

Розведен
ня виміряна очікувана  

Немає. Фактор концентрація концентрація 

Відновлен
ня 

  (OГ) (OГ) (%) 

1 1/100 1,584 1600 99,0 

 1/200 0,831 0,800 103.9 

 1/400 0,410 0,400 102.3 

 1/800 0,215 0,200 107.5 

2 1/100 0,953 0,930 102.5 

 1/200 0,477 0,450 106.0 

 1/400 0,217 0,225 96.4 

 1/800 0,108 0,113 95.6  
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10.3 Точність 
 

Щоб визначити точність аналізу, варіабельність (всередині та між аналізами) оцінювали 
шляхом дослідження її відтворюваності на трьох зразках сироватки, відібраних для 
представлення діапазону від стандартної кривої.  

 

 

В аналізі  

 № зразка Середнє CV (%)  

  (OГ)   

 1 1,567 1.5  
     

 2 0,896 2.1  
     

 3 0,246 3.0  
     

 
 

 

Між аналізами  

 № зразка Середнє CV (%) 

  (OГ)  

 1 1,459 3.5 
    

 2 0,904 2.5 
    

 3 0,277 1.9 
    

 

 

11 Література    
Boey, ML, Colaco, CB, Gharavi, AE та ін. (1983): Тромбоз при системному вовчаку  
еритематозний: яскрава асоціація з наявністю циркулюючого вовчакового 
антикоагулянта. бр.  
мед. J. 287: 1021-1023. 

 

 

Гастіно Д.А., Казмієр Ф.Дж., Ніколс У.Л., Боуї Е.Д. (1985): вовчаковий антикоагулянт: 
an  
аналіз клініко-лабораторних особливостей 219 випадків. Am. J. Гематол. 19: 265-267. 

 

 

McNeil HP, Simpson RJ, Chesterman CN, Kirilis SA (1990): Антифосфоліпідні антитіла 
спрямовані проти комплексного антигену, який включає інгібітор коагуляції, що зв’язує 
ліпіди: ß2-глікопротеїн I (аполіпопротеїн Н). Proc Natl Acad Sci США 87: 4120-4124. 

 

 

Wöhrle R, Matthias T, von Landenberg P, Oppermann M, Helmke K, Förger F (2000):  
Клінічне значення антитіл проти різних фосфоліпідів. Журнал аутоімунітету 15: 
A60. 

 

 

Wöhrle R, Matthias T, von Landenberg P, Oppermann M, Förger F, Helmke K (2000): 
Нове ІФА проти фосфоліпідних антитіл - чутливість і специфічність до 
цереброваскулярних інсультів при аутоімунних захворюваннях. Журнал аутоімунітету, 
том 15: A 60.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Українська 

 
Версія 003 : 19.10.2015        12 

 

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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