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NEW VISION DIAGNOSTICS «ПРОФІТЕСТ» 
ШВИДКИЙ ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ 
Інструкція з використання 
 
ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO 
 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
ШВИДКИЙ ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ NEW VISION DIAGNOSTICS 
«ПРОФІТЕСТ» Є ШВИДКИМ СЕРОЛОГІЧНИМ ІММУНОХРОМАТОГРАФІЧНИМ АНАЛІЗОМ 
ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИТІЛ ДО АНТИГЕНІВ МІКОБАКТЕРІЙ ТУБЕРКУЛЬОЗУ (ТБ) У 
ЦІЛЬНІЙ КРОВІ, СИРОВАТЦІ АБО ПЛАЗМІ КРОВІ ЛЮДИНИ. ТЕСТ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЯКІСНИХ ВІЗУАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ 
ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ. 
 
ПРИНЦИП ДІЇ 
Швидкий тест для діагностики туберкульозу New Vision Diagnostics «Профітест» використовує 
метод подвійних антигенів «принцип сандвічу» для виявлення антитіл туберкульозу у цільній крові 
людини, сироватці або плазмі крові. Два рекомбінантних антигени туберкульозу ( ТВ Аg 1&2) були 
змішані та іммобілізовані у тестовій зоні, а антитіло до туберкульозу – у контрольній зоні 
нітроцелюлозної мембрани. Інший антиген туберкульозу (ТВ Аg 3), сполучений з частками 
колоїдного золота, був висушений у місці для кон’югату. Під час тестування зразок реагує із 
забарвленим кон’югатом (кон’югат антиген-колоїдне золото); потім суміш хроматографічно мігрує 
уздовж мембрани за допомогою капілярних сил. Якщо зразок містить антитіла туберкульозу, 
рекомбінантний антиген, іммобілізований на мембрані, сполучується з комплексом антитіло-
антиген-колоїдне золото і утворює забарвлену тестову смужку на мембрані, що вказує на 
позитивний результат тестування. Відсутність тестової смужки означає негативний результат. 
Незалежно від результату тестування забарвлена смужка завжди з’являється у контрольній зоні  в 
якості процедурного контролю. 
 
НАДАНІ МАТЕРІАЛИ  
 Тест-картки з осушувачем в індивідуальній упаковці з фольги 
 Розчинники зразку 
 Безпечний ланцет 
 Пластикова піпетка 
 Мазок 
 Інструкція 
 
НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО НЕ ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ 
 Позитивний і негативний контролі  
 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ 
Усі реагенти зберігають свої властивості до закінчення терміну придатності за умови, якщо вони 
зберігаються в сухому місці запакованими при температурі 2 до 30°C.  
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 
1. Тільки для діагностики in vitro.  
2. Поводьтеся з усіма зразками як із потенційно інфікованим матеріалом. 
3. При роботі зі зразками одягайте рукавички і захисний одяг. 
4. Дійте, дотримуючись стандартних норм безпеки при утилізації біологічно небезпечних речовин. 
5. Чистіть і дезінфікуйте місця розливу зразків з використанням відповідного дезінфікуючого 
засобу, наприклад, 1% розчин гіпохлориду натрію. 
6. Стерилізуйте усі реагенти з тест-набору перед утилізацією. 

7. Не використовуйте тест після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.  
8. Не змішуйте реагенти з різних наборів. 
9. Не використовуйте тест-картку чи інші одноразові прилади повторно. 
10. Не використовуйте тест-картку, якщо вона намокла або упаковка була пошкоджена. 
 
ПРОЦЕДУРА ЗАБОРУ ЗРАЗКІВ КАПІЛЯРНОЇ КРОВІ 
1. Доведіть тест-картку, розчинник зразку, мазок, ланцет і пластикову піпетку до кімнатної 

температури. 
2. Дістаньте тест-картку з упаковки. 
3. Чітко слідуйте описаним інструкціям (мал. 1-8) 

    
Очистіть палець 
тампоном, змоченим у 
спирті 

Візьміть ланцет і поверніть 
захисний пристрій 

Відтягніть захисний 
пристрій 

Щільно прижміть 
відкритий ланцет до 
пальця. Натисніть кнопку, 
щоб вколоти палець 

  
 

 
Зберіть кров у пластикову 
піпетку 

Додайте до чарунки на 
картці одну краплю (30 
мкл) крові 

Додайте одну краплю (50 
мкл) розчинника до 
чарунки для зразку 

Інтерпретуйте результати 
через 15 хвилин 

 
ПРОЦЕДУРА ЗАБОРУ ЗРАЗКІВ ВЕНОЗНОЇ КРОВІ (ЗГІДНО СТАНДАРТНОЇ КЛІНІЧНОЇ 
ЛАБОРАТОРНОЇ ПРОЦЕДУРИ) 
 
ЦІЛЬНА КРОВ 

1. Виконайте стандартну процедуру забору венозної крові, зберіть цільну кров у пробірку зі 
вмістом будь-якого з наступних антикоагулянтів: ЕДТА, гепарин чи цитрат натрію. 
Випробування з іншими антикоагулянтами не проводились і при їх використанні існує 
можливість отримання хибного результату. Якщо зразки не були використані одразу після 
забору, їх можна зберігати протягом 3 днів при температурі від 2 до 8°С. Перед 
тестуванням необхідно перемішати зразок: обережно обертайте пробірку зі зразком до 
досягнення однорідності зразку. 

2. Для забору краплі крові користуйтеся новою пластиковою піпеткою. 
3. Використання зразків крові, які зберігались більше 3 днів, може викликати неспецифічну 

реакцію. 
 

СИРОВАТКА АБО ПЛАЗМА КРОВІ 
1. Сироватка 

Виконайте стандартну процедуру забору венозної крові, зберіть цільну кров у пробірку 
БЕЗ вмісту будь-якого з наступних антикоагулянтів: ЕДТА, гепарин чи цитрат натрію. 
Залиште пробірку відстоюватись на 30 хвилин для згортання крові, потім центрифугуйте 
кров для отримання зразку сироватки у супернатанті. 
 

2. Плазма 
Виконайте стандартну процедуру забору венозної крові, зберіть цільну кров у пробірку зі 



 

 

вмістом будь-якого з наступних антикоагулянтів: ЕДТА, гепарин чи цитрат натрію. Потім 
центрифугуйте кров для отримання зразку плазми. 
 

Увага: 
1. Якщо зразки сироватки або плазми крові не були використані одразу після забору, їх слід 

зберігати охолодженими до 2-8°С. Якщо зразки зберігаються довше 7 днів, їх 
рекомендується заморозити. Перед проведенням тестування доведіть зразки до кімнатної 
температури. 

2. Зразки сироватки або плазми, що містять осад, можуть дати суперечливі результати при 
тестуванні. Такі зразки необхідно очистити перед тестуванням. 

ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАННЯ 
1. Доведіть температуру усіх реагентів і зразків до кімнатної.  
2. Дістаньте тест-картку з упаковки і покладіть на ровну суху поверхню. 
3. Позначте тест-картку для кожного зразку і контролю. 
4. За допомогою пластикової піпетки, що надається, додайте 1 краплю (30 мкл) зразку або контролю 

до чарунки “S” на картці, потім додайте до чарунки “S” 1 краплю (50 мкл) розчинника зразку.  
7. Зчитуйте результат через 15 хвилин.  

 
Увага: Для запобігання перехресному зараженню використовуйте чисту піпетку або 
наконечник піпетки для кожного окремого зразку. 
 
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
1. Негативний: Тільки одна (1) червона смужка з’являється в контрольній зоні.  
2. Позитивний: Окрім контрольної смужки, чітка червона смужка також з’являється у тестовій зоні.  
3. Недійсний: Ані тестова, ані контрольна смужка не з’являються. Виконайте повторний аналіз 
зразку з використанням нового тест-набору.  
 
ОБМЕЖЕННЯ 

1. Тест необхідно проводити при нормальній кімнатній температурі (10-30°С). 
2. Тест-картки треба використати відразу після розпакування (протягом 2 годин). 
3. Тест-картки мають зберігатися при кімнатній температурі (2-30°С) у сухому стані. Якщо 

тест-картки зберігалися охолодженими, їх необхідно довести до кімнатної температури 
(10-30°С) перед тестуванням.  

4. У цьому тесті можна використовувати тільки зразки без ознак гемолізу з хорошою 
текучістю. 

5. Не збовтуйте зразок. Для забору зразку вставте піпетку трохи нижче поверхні зразку. 
6. Для тестування краще підходять свіжі зразки крові, але охолоджені зразки також придатні 

для використання, якщо їх попередньо довести до кімнатної температури. Можна 
використовувати заморожені сироватку і плазму крові після того, як вони відтануть. Але 
заморожені зразки цільної крові не є придатними для даного тестування. 

7. Тест є дуже точним, але існує можливість отримання невеликого проценту помилкових 
результатів, тому усі позитивні результати треба підтверджувати альтернативним 
методом. 

8. При отриманні сумнівних результатів тест необхідно повторити з використанням нового 
тестового пристрою і нового зразка свіжої цільної крові.  
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