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NEW VISION DIAGNOSTICS «ПРОФІТЕСТ» 
ШВИДКИЙ ТЕСТ НА ВИЗНАЧЕННЯ ПРОСТАТ-СПЕЦИФІЧНОГО 
АНТИГЕНУ (ПСА) 
(цільна кров/сироватка/плазма) 
Інструкція з використання 
 
ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO 
 
ПРИЗНАЧЕННЯ  
ШВИДКИЙ ТЕСТ НА ВИЗНАЧЕННЯ ПСА NEW VISION DIAGNOSTICS 
«ПРОФІТЕСТ» - ЦЕ ШВИДКИЙ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ТЕСТ 
ДЛЯ НАПІВКІЛЬКІСНОГО ВИЯВЛЕННЯ ПРОСТАТ-СПЕЦИФІЧНОГО 
АНТИГЕНУ (ПСА) В ЦІЛЬНІЙ КРОВІ, СИРОВАТЦІ І ПЛАЗМІ КРОВІ 
ЛЮДИНИ. ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
МЕДИЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ. 
 
ПРИНЦИП ДІЇ  
Швидкий тест на визначення ПСА є вдосконаленим колоїдним золотом 
імуноаналізом для виявлення специфічного антигену простати в цільній 
крові, сироватці і плазмі крові людини. Тестова зона нітроцелюлозної 
мембрани обробляється мишачими антитілами анти-людський PSA McAb. 
В ході тестування зразок цільної крові, сироватки і плазми крові реагує з 
пофарбованим кон’югатом (антитіло-колоїдне золото); потім утворена 
суміш хроматографічно пересувається по мембрані за допомогою  
капілярних сил. Якщо ПСА присутній у зразку (позитивний результат), в 
тестовій зоні мембрани утворюється комплекс специфічне антитіло-ПСА-
пофарбований кон’югат. Відсутність в тестовій зоні такої кольорової 
смужки означає негативний результат тестування. Пофарбована смужка 
завжди з’являється в контрольній зоні незалежно від результату для 
індикації валідності тесту.  

НАДАНІ МАТЕРІАЛИ 

ДЛЯ ТЕСТ-КАРТОК 
• Тестові картки з осушувачем в індивідуальній упаковці з фольги 
• Пластикова піпетка 
• Інструкція 
 
 ДЛЯ ТЕСТ-СМУЖОК  
• Тестові смужки з осушувачем в індивідуальній упаковці з фольги.  
• Інструкція.  

 
НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО НЕ ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ  
• Годинник або таймер 
• Піпетка 
• Позитивний і негативний контролі 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
1. Тільки для діагностики in vitro.  
2. Всі зразки повинні розцінюватись як потенційно інфікований матеріал. 
При роботі зі зразками одягайте медичні рукавички. 
3. Прилади, що використовуються для даного аналізу, слід стерилізувати 
перед утилізацією. 
4. Не використовуйте тест після закінчення терміну придатності. Загальний 
термін придатності – 12 місяців. 
 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
Тест-набір слід зберігати при температурі від 2 до 30оС.  

ЗАБІР І ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКІВ 
1. Слідуючи звичайним клінічним лабораторним процедурам, зберіть 
зразки цільної крові, сироватки або плазми крові.. 
2. Для аналізу слід використовувати лише чисті зразки, що добре 
розчинюються. 
3. Зразки, що мають очевидні ознаки гемолизу, надмірно потовщені або з 
дуже високим рівнем вмісту жиру, НЕ є придатними для тестування. 
4. Зберігання: Зразки, що не були використані в день забору, слід зберігати 

у холодильнику. Якщо зразки не були використані протягом 3-х днів, їх 
слід заморозити. Уникайте багаторазового заморожування-
розморожування зразків перед використанням. До зразків можна 
додати 0,1% азиду натрію в якості консерванту, що не впливає на 
результат тестування.  

ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАННЯ 
Перед тестуванням доведіть усі матеріали і зразки до кімнатної 
температури.  

ДЛЯ ТЕСТ-КАРТОК:  
1. Дістаньте тестову картку з індивідуальної упаковки. 
2. Додайте 100 мкл (3 краплі) цільної крові, плазми або сироватки крові до 

чарунки для зразку.  

ДЛЯ ТЕСТ-СМУЖОК:  
1. Дістаньте тестову смужку з індивідуальної упаковки.  



2. Занурте тестову смужку в зразок цільної крові, сироватки або плазми 
крові так, щоб стрілки на смужці знаходилися внизу, вказуючи на 
зразок. Увага: Цільна кров, сироватка і плазма крові повинні сягати 
граничної позначки, відміченої на смужці, але не виходити за її межі.  

3. Тримайте смужку у зразку, доки в нижньому кінці мембрани не 
з’явиться червоний колір (приблизно 10 секунд).  

4. Дістаньте смужку і  покладіть її зоною тестування догори на чисту, суху 
поверхню.  

 
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ 

Перевіряйте результат тестування через 5-10 хвилин. Не інтерпретуйте 
результати по закінченні 15 хвилин.  

1. Негативний: З’являється тільки одна кольорова смужка в контрольній 
зоні.  

2. Позитивний: Окрім контрольної смужки, чітка кольорова смужка 
з’являється також  в тестовій зоні.  

Даний тест здатний виявляти ПСА при граничній концентрації 4 нг/мл. 
Якщо концентрація ПСА у зразку сягає 4 нг/мл або більше, колір 
тестової смужки буде інтенсивнішим або таким же, як колір 
контрольної смужки. Поява тестової смужки менш інтенсивного 
кольору свідчить про присутність у зразку ПСА в концентрації, нижчій 
за 4 нг/мл.  

3. Недійсний: Відсутня як тестова, так і контрольна смужка. Тестування 
слід повторити з використанням нового тестового приладу.  
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