
 

 

 
NEW VISION DIAGNOSTICS «ПРОФІТЕСТ»  
ШВИДКИЙ ТЕСТ НА ТОКСОПЛАЗМОЗ TOX-IgM 
(цільна кров/сироватка/плазма)  
Інструкція з використання 
ТІЛЬКИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO 
ПРИЗНАЧЕННЯ  
ШВИДКИЙ ТЕСТ НА ТОКСОПЛАЗМОЗ NEW VISION DIAGNOSTICS 
«ПРОФІТЕСТ» - ЦЕ ПОСИЛЕНИЙ КОЛОЇДНИМ ЗОЛОТОМ ШВИДКИЙ 
ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ТЕСТ ДЛЯ ЯКІСНОГО ВИЯВЛЕННЯ АНТИТІЛ IGM 
ДО АНТИГЕНІВ TOXOPHASMA GONDII (TOXIGM) В ЦІЛЬНІЙ КРОВІ, СИРОВАТЦІ 
ЧИ ПЛАЗМІ КРОВІ ЛЮДИНИ. ТЕСТ ЗАБЕЗПЕЧУЄ НАОЧНИЙ ЯКІСНИЙ РЕЗУЛЬТАТ. 
ПРИЗНАЧЕНИЙ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.  
 
ПРИНЦИП ДІЇ ТЕСТУ  
Швидкий тест на токсоплазмоз TOX-IgM New Vision Diagnostics «ПРОФІТЕСТ» є 
посиленим колоїдним золотом імуноаналізом для виявлення IgM анти-TOX антигенів 
(анти-TOX-IgM) в цільній крові, сироватці чи плазмі крові людини. TOX-антигени 
фіксуються на нітроцелюлозній мембрані у тестовій зоні. Під час тестування 
відбувається реакція зразка з пофарбованим кон’югатом, і потім утворена суміш 
хроматографічно просувається мембраною капілярним шляхом. У випадку позитивного 
результату на мембрані з’явиться пофарбована смужка зі специфічним імунокомплексом. 
Відсутність пофарбованої смужки у тестовій зоні означає негативний результат 
тестування. Пофарбована смужка завжди з’являється в контрольній зоні незалежно від 
результату для індикації валідності тесту. 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
Тест-набори слід зберігати при температурі від 2 до 30оС в сухому місці запакованими.  
 
НАДАНІ РЕАГЕНТИ І МАТЕРІАЛИ  
• Тестові картки/ смужки з осушувачем в індивідуальній упаковці з фольги  
• Розчинник зразку  
• Інструкція  
 
НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО НЕ ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ 
• Ланцети  
• Капілярні трубки з гепарином 
• Позитивний і негативний контролі  
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 
1. Тільки для діагностики in vitro 
2. Усі позитивні результати треба підтверджувати альтернативним методом.  
3. Всі зразки повинні розцінюватись як потенційно інфікований матеріал. При роботі зі 

зразками одягайте медичні рукавички і спеціальний захисний одяг.  
4. Прилади, що використовуються для даного аналізу, слід стерилізувати та утилізувати 

згідно чинного законодавства.  
5. Не використовуйте тест-набір після закінчення терміну придатності.  

6. Не змішуйте реагенти з різних наборів.  
 

ЗАБІР ЗРАЗКІВ І УМОВИ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ  
Цільна кров: 
1. Слідуючи звичайним клінічним лабораторним процедурам, зберіть зразки цільної 

крові.  
2. Для забору зразків цільної крові можна використовувати капілярні трубки з 

гепарином. Не використовуйте гемолізовані зразки крові.  
3. Зразки цільної крові потрібно використати одразу після забору.  

Сироватка або плазма крові:  
1. Слідуючи звичайним клінічним лабораторним процедурам, зберіть зразки сироватки 

або плазми крові.  
2. Для тестування підходять тільки чисті, прозорі зразки що добре розчинюються.  
3. Зразки з очевидними ознаками гемолізу, надмірно потовщені або з високим вмістом 

жиру НЕ є придатними для тестування.  
4. Умови зберігання: Якщо зразки не використовуються в день забору, вони повинні 

зберігатися в холодильнику. Зразки слід заморожувати, якщо вони не були 
використані протягом 3 днів після забору. Уникайте заморожування і 
розморожування зразків перед використанням більше 2-3 разів. До зразків можна 
додавати 0,1% азиду натрію в якості консерванту, це не вплине на результат 
тестування.  

 

ПЕРЕД ПРОВЕДЕННЯМ ТЕСТУВАННЯ 
1. Доведіть матеріали, розчинник зразку і зразки до кімнатної температури.  
2. Дістаньте тест-картку з упаковки.  
 

ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАННЯ 
Для тест-карток:  
1. Додайте 10 мкл зразку до чарунки “S” на тест-картці, як показано на малюнку.  
2. Додайте 2 краплі (100 мкл) розчинника зразку до чарунки “D”.  
3. Інтерпретуйте результати через 15 хвилин.  
 



 

 

 
 
 
 Для тест-смужок:  
1. Додайте 10 мкл цільної крові, сироватки чи плазми крові до верхнього краю місця для 

зразку на тест-смужці.  
2. Додайте 2 краплі (100 мкл) розчинника зразку до нижнього краю місця для зразку 

одразу після додавання зразка крові.  
3. Інтерпретуйте результати через 15 хвилин.  
 

 
Примітка:  

1. Для отримання точного результату важливо використовувати достатню 
кількість розчинника зразку. Якщо через 1 хвилину в тестовому вікні не 
відбувається міграція (намокання мембрани), додайте до чарунки для зразку ще 
одну краплю розчинника. 

Перевіряйте результат протягом 1-15 хвилин. Не інтерпретуйте результати по 
закінченні 20 хвилин.  

 
 
 
 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
1. Позитивний результат: На мембрані з’являється як тестова, так і контрольна червоні 

смужки. Чим нижчою є концентрація антитіл, тим блідішою може бути тестова 
смужка.  

2. Негативний результат: На мембрані з’являється тільки одна контрольна червона 
смужка. Відсутність тестової смужки вказує на негативний результат.  

3. Недійсний результат: Незалежно від результату тесту, у контрольній зоні завжди 
повинна бути червона контрольна смужка. Якщо контрольної смужки немає, тест 
слід вважати недійсним. Повторіть тест з використанням нового тестового приладу.  

 
ОБМЕЖЕННЯ 
Швидкий тест на токсоплазмоз TOX-IgM New Vision Diagnostics «ПРОФІТЕСТ» є 
скринінговим тестом; даний метод обмежується виявленням TOX-IgM у цільній крові, 
сироватці або плазмі крові людини. Визнаним є той факт, що доступні на сьогодні 
методи для виявлення TOX-IgM можуть не виявляти усі потенційно інфіковані частки 
крові або можливі випадки захворювання на токсоплазмоз. Отримання помилково 
позитивних результатів можливе при використанні будь-якого діагностичного тесту. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Швидкий тест на токсоплазмоз TOX-IgM New Vision Diagnostics «ПРОФІТЕСТ» показав 
рівнозначну чутливість із імуноаналізом ІФА для виявлення TOX-IgM. Після проведення 
клінічного дослідження з використанням 400 зразків, результат кореляції з тестом ІФА 
склав 99%.  
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