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NEW VISION DIAGNOSTICS ПРОФІТЕСТ 
ШВИДКИЙ ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СИФІЛІСУ, 

ТЕСТ-КАРТКИ 

(Цільна кров/Сироватка/Плазма)  

Тільки для діагностики in Vitro 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ  

ШВИДКИЙ ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СИФІЛІСУ  Є ШВИДКОЮ, 

СЕРОЛОГІЧНОЮ, ІММУНОХРОМАТОГРАФІЧНОЮ ПРОБОЮ ДЛЯ 

ВИЯВЛЕННЯ АНТИТІЛ ДО АНТИГЕНІВ СИФІЛІСУ У ЦІЛЬНІЙ КРОВІ, 

СИРОВАТЦІ  АБО ПЛАЗМІ ЛЮДИНИ.  ТЕСТ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ 

ОТРИМАННЯ ЯКІСНИХ ВІЗУАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ПРИЗНАЧЕНИЙ 

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСІОНАЛАМИ У СФЕРІ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТА ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ: 

СКРИНІНГОВИЙ ТЕСТ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ 

ШЛЯХОМ У ЛЮДЕЙ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ У ГРУПІ РИЗИКУ, РЕГУЛЯРНІ 

МЕДОГЛЯДИ, ТА ПОЛЬОВИЙ СКРИНІНГОВИЙ ТЕСТ ДЛЯ БАНКА КРОВІ .  

 

ОПИС ТА БІОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ПРОБИ 

У швидкому тесті для діагностики сифілісу (бліда трепонема/сифіліс) 

використовується «принцип сендвічу»
1
 – подвійні антигени для виявлення 

антитіл сифілісу у цільній крові, сироватці або плазмі людини. Рекомбінантний 

антиген сифілісу ( ТР Аg 2) наноситься на тестову зону картки, а антитіло до 

сифілісу іммобілізується у контрольній зоні нітроцелюлозної мембрани. Інший 

антиген сифілісу (ТР Аg 1), сполучений з частинками колоїдального золота, 

імобілізується в зоні зразку. Під час аналізу, зразок реагує з забарвленим 

кон’югатом (кон’югат антиген-колоїдне золото); потім суміш хроматографічно 

мігрує мембраною за допомогою капілярного ефекту. Якщо зразок містить 

антитіла сифілісу, рекомбінантний антиген, іммобілізований на мембрані, 

захоплює комплекс антитіло-антиген-колоїдальне золото та формує забарвлену 

тестову смугу на мембрані, що дає позитивний результат. Відсутність тестової 

смуги означає негативний результат. Для контролю процедури тестування, 

забарвлена смуга у контрольній зоні з’являється завжди незалежно від 

результату. 

 

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 

Пристрій має зберігатися при температурі 2-30ºС у герметичній упаковці у 

сухому місці. Термін придатності – 24 місяців з дати виробництва. 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ  

При роботі зі зразками рекомендовано дотримуватися 2-го рівня біобезпеки, як 

вказано у публікації CDC NIH, Біобезпека у Мікробіологічних  та Біомедичних 

Лабораторіях
2
 та інших еквівалентних інструкціях

3-4
. 

1. Тільки для діагностики  ін-вітро. 

2. Всі зразки цільної крові, сироватки або плазми мають вважатися 

інфікованим матеріалом. Не торкайтеся тестових карток без медичних 

рукавичок. 

3. Мийте і дезинфікуйте усі місця проливання зразків, використовуючи 

відповідні дезинфікуючі засоби
5 
, такі як 1% гіпохлорид натрію. 

4. Пристрої, що використовуються при тестуванні, повинні бути 

дезинфіковані та утилізовані згідно чинного законодавства.   

5. Не використовуйте тестові картки після закінчення терміну 

придатності.  

НАДАНІ МАТЕРІАЛИ 

 Тест-картка в індивідуальній упаковці  з десиктантом 

 Інструкція з використання 

 Пластикова піпетка для подачі зразку в кожній упаковці  

 2 спиртові серветки 

 Ланцетний пристрій з ланцетом 

НЕОБХІДНІ АЛЕ НЕ НАДАНІ МАТЕРІАЛИ 

1. Прецизійна піпетка або аналогічне обладнання для дозування 100 мкл. 

2. Позитивні та негативні контролі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАБІР ЗРАЗКІВ  
 1. Протріть зону забору зразку спиртовим тампоном.  

 2. Зіжміть кінчик пальця та проколіть шкіру за допомогою ланцету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: Цільна кров, сироватка або плазма, що використовуються в даному 

тестуванні, мають збиратися відповідно до діючих клінічних Лабораторних 

інструкцій.  

 

ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАННЯ  

Не відкривайте пакет поки Ви не готові проводити тестування.  

1. Доведіть усі реагенти та зразки до кімнатної температури. 

2. Вийміть тестову картку з упаковки та розмістіть на чистій та сухій  

поверхні.  

3. Позначте тестову картку для кожного зразка чи контроля. 

4. Додайте 100 мкл (3 краплі) зразка цільної крові, сироватки або плазми, 

або контроля, на відповідний круглий слот картки. 

5. Інтерпретуйте результати через 15 хв. Не інтерпретуйте результати 

через 20 хв.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застереження: для уникнення крос-інфікування використовуйте чисту 

піпетку або капілярну трубку  для кожного зразка. 

 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Наявність або відсутність антитіл сифілісу надає корисну інформацію щодо 

статусу інфікованих індивідів.  

1. Негативний: забарвлюється тільки одна червона смуга у контрольній 

зоні. 

2. Позитивний: забарвлюються червоні смуги як у контрольній, так і у 

тестовій зонах.  

3. Недійсний: червона смуга відсутня як у контрольній, так і у тестовій 

зонах. Необхідно провести тестування повторно.  

 

ОБМЕЖЕННЯ 

1. 1. Тест-картки мають використовуватися відразу після розпакування. 

Не допускайте тривалого знаходження тест-карток на відкритому 

повітрі до тестування. 

2. Тест-картки мають зберігатися при кімнатній температурі у сухому 

місці. Якщо тест-смужки зберігалися охолодженими, їх необхідно 

довести до кімнатної температури до тестування.  
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