H. P
PYLORI ТЕСТ
Т
008V400
Те
ест касета u
ulti med H. Pylori
P
за определяне
антит
тела на Heliicobacter py
ylori в проб
би цяла кръ
ъв,
серум и плазма
п

ПРЕДН
НАЗНАЧЕНИ
ИЕ
Тестът
т
ulti
m
med
Helicob
bacter
pylori
е
бъ
ърза
хромат
тографска и
имунологична
а
проба за качеств
вено
опреде
еляне антителата на H. pylori в цяла кръв, серум или
плазма
а, като до
опълнение при
п
диагнос
стицирането на
инфек
кция, причине
ена от H. pylori infection. То
ова е бърз ме
етод
за оп
пределяне на
а H. pylori и IgM анти
итела. Само за
профе
есионална упо
отреба.
РЕЗЮ
ЮМЕ
Helicob
bacter pylori е малка, спи
ираловидна бактерия,
б
коя
ято
и
живее
на
повърхността
а
на
стомаха
на
дванад
десетопръстника.. Тя е намесена
н
в етиологията
е
включител
различ
чни стомашно-чревни заболявания,
з
лно
стомаш
шна и дуод
денална язв
ва, неязвена
а диспесия и
хронич
чни и активн
ни гастрити. Използват се
с инвазивни
и и
неинва
азивни метод
ди за диагнос
стициране инфекцията от H.
pylori при пациентти със симпттоми на гастроинтестинал
лно
заболя
яване. Скъпи
ите и зависе
ещи от проб
бата инвазив
вни
диагно
остични мето
оди включватт стомашна или
и
дуоденал
лна
биопси
ия, последван
на от уреазен
н тест (вероят
тност), клетъч
чна
култур
ра и/или хи
истологично оцветяване. Неинвазивни
ите
техник
ки включват уреен тест с издишан въздух, кой
йто
изискв
ва
скъпо
лабораторно
оборудван
не
и
сред
дна
експоз
зиция на ра
адиация, как
кто и сероло
огични метод
ди.
Заразе
ените с H. p
pylori развива
ат серумни антитела,
а
кои
ито
съотве
етстват точно с хистологично потвърден
ната инфекци я.
ПРИНЦИП НА ТЕС
СТА
Тестът
т ulti med H.. pylori е сан
ндвич имунол
логична проб
ба.
Тест касетата
к
съд
държа неподвижен H. py
ylori антиген в
тестов
вата реагентн
на зона (T). Антитялото в контролна
ата
(С) зона
з
е неподвижно свързано
с
ко
озе-антизаеш
шко
антитя
яло.
ще
Ако пробата
п
съдъ
ържа антител
ла срещу H. pylori те щ
реагир
рат с h.pylori антигена, маркиран в че
ервени части
ици
и този
и цветен ан
нтиген-антитя
яло комплекс
с се придвиж
жва
по пр
родължение н
на мембрана
ата. Комплек
ксът реагира
а с
имобилизирания H
H.pylroi анти
иген и обра
азува антиге
енантитя
яло (аналитичен)-антиге
ен комплекс, видим ка
ато
червен
на линия в тестовата зона и тогава тестът е
полож
жителен. Ак
ко няма че
ервена лин
ния тестът е
отрица
ателен. В ко
онтролната зона
з
антигенът на H.pylo
ori,
маркиран с червен
ни частици ре
еагира с козе
ето-антизаеш
шко
антитя
яло и образу
ува червена линия. Тов
ва показва, че
тестът
т е проведен правилно.
УКАЗА
АНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Тест приспособлен
п
нието ulti med H. pylori трябва да се
съхран
нява при тем
мпература 4-30оС. Присп
пособлението
о е
чувств
вително към в
влага, както и към нагряване. Изпълне
ете
след
като
теста
веднага,
о
извадите
тестово
ото
приспо
особление отт пакетчето фолио.
ф
Не използвайте сл
лед
изтича
ане срока на годност.
ТЕРИАЛИ
ПРИЛОЖЕНИ МАТ
 H. pylori тест ка
асети
 Кап
пкомери за проби/трансф
ферни пипет
ти в пластич
чна
тор
рбичка
 Буф
фер (Трис-бу
уфер)
 Инструкции
НЕОБХ
ХОДИМИ, НО
О НЕПРИЛОЖ
ЖЕНИ МАТЕ
ЕРИАЛИ
 Тай
ймер

ВЗ
ЗИМАНЕ НА ПРОБА И ПО
ОДГОТОВКА
АТА Й
Те
естът ulti me
ed H. pylori може да се
е проведе като
к
се
из
зползва цял
ла (пълна) кръв (от венопунктура или
пе
ериферна от пръста), серу
ум или плазма.
Вз
зимане проб
ба цяла кръ
ъв: Вземете анти-коагул
лираща
пр
роба кръв (н
натриев хепа
аринат или литиев
л
хепар
ринат).
Ця
ялата кръв тр
рябва да бъде
е тествана в рамките на 24
2 часа
сл
лед като се из
зтегли.
От
тделете серума или плазм
мата възможн
но най-бързо
о, за да
из
збегнете хемолиза. Изпол
лзвайте чист
та, нехемолизирана
пр
роба. Няма ограничения по отношение употребата на
ан
нтикоагуланти. Тестването
о трябва да се
с изпълни веднага
в
сл
лед взиманет
то на проба
ата. Не оста
авяйте проби
ите на
ст
тайна темпер
ратура за пр
родължителен
н период. Пробите
се
ерум и плазма
а могат да бъ
ъдат съхраняв
вани при 2-8оС до 3
дн
ни. За продължително съх
ъхранение пробите трябва
а да се
дъ
ържат на -20оС.
Ця
ялата кръв от венопункту
ура трябва да се съхраня
ява при
2--8оС ако тест
тът се прове
ежда в рамките на 2 дни след
вз
зимане на пробата. Не
е замразявайте пробите
е цяла
кр
ръв.Пробите цяла кръв, взети от пр
ръста трябва да се
те
естват веднаг
га. Доведете пробите до стайна
с
темпе
ература
пр
реди тестването. Замра
азените проби трябва да се
ра
азтопят и раз
збъркат добр
ре преди тест
тването. Проб
бите не
тр
рябва да се за
амразяват и р
разтопяват не
еколкократно
о.









ПРЕДУПРЕ
ЕЖДЕНИЯ
Само за про
офесионална
а ин витро диа
агностика.
Не яжте и не
н пушете док
като работите с пробите.
При работа с пробите но
осете предпазни ръкавици
и.
Внимателно
о измийте ръц
цете си след това.
Избягвайте разпръскван
нето или обра
азуването на
аерозол.
Почистете разлятото
р
гри
ижливо, като използвате
правилния дезинфектан
нт.
Деконтамин
нирайте и изх
хвърлете всички проби,
реакционни
и набори и по
отенциално контаминиран
к
ни
материали, така като че
е ли те са инф
фекциозен оттпадък
в контейнер за биологич
чни отпадъци
и.
Не използвайте набор, а
ако е повреде
ено предпазн
ното
фолио или е разкъсана опаковката.

ПРОЦЕДУРА
1.. Извадете тест касетатта от пакет
тчето фолио
о
поставете на
н равна, сух
ха и чиста пов
върхност.

и

я

За да вземе
ете проба цял
ла кръв от пр
ръста:
Измийте ръката на пац
циента със сапун
с
и топла вода
или почисте
ете с алкохол
лен тампон.
Масажирайте ръката б
без да доко
освате място
ото за
пунктура, като гладите
е ръката по
о посока вър
рха на
средния пръст или пока залеца.
Пробийте кожата със стерилен ланцет.
л
Изхв
върлете
първата кап
пка кръв.
Внимателно
о гладете рък
ката от китката до длантта и до
пръстите, за да оформитте кръгла кап
пка кръв на мястото
м
на пунктура
ата.
Нанесете пробата
п
цяла
а кръв от пр
ръста на тес
стовото
приспособл
ление, като иззползвате капкомер за пр
роби.
балонче
Внимателно
о
притиснетте
ето
и
нап
пълнете
капкомера. Избягвайте в
въздушните мехурчета.
м
2.. Дръжте капкомера над
д тест касет
тата и добавете 2
висящи кап
пки в кладен
нчето за про
оби (S). Сле
ед като
капките се абсорбират в кладенчето
о за проби до
обавете
2 капки бу
уфер в кладе
енчето за пр
роби. Ако тес
стът не
започне да протича вед
днага добаве
ете още една
а капка
буфер.
3.. Щом тестът
т започне да
а функциони
ира ще забел
лежите
червено оцветения
фронт
да
се
движи
и
към
резултантното прозорче
е в центъра на тест касетата.
4.. Интерпрети
ирайте резул
лтатите след 10 минути. Не ги
разчитайте след повече от 15 минути
и.
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H. P
PYLORI ТЕСТ
Т
008V400
АРАКТЕРИСТ
ТИКА НА ИЗ
ЗПЪЛНЕНИЕТ
ТО
ХА
Предупреждени
ие: Гореуказа
аното време за изчакване
е е
осн
новано на р
разчитане на
а резултата от теста п
при
ста
айна темпера
атура от 15 до
д 30оС. Ако вашата стай
йна
тем
мпература е з
значително под
п
15оС, тог
гава времето за
изч
чакване трябва съответно да се увелич
чи.

пол
ложителен

от
трицателен

невалиден

невалиден
н

ИНТЕР
РПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТ
ТИТЕ
 Цветна линия щ
ще се появи в частта от резултантно
ото
прозор
рче, отбеляз
зана с „С“, за да покаж
же, че
тесттът
работи
и правилно. Л
Линията е кон
нтролна лини
ия.
 Вто
ора част на р
резултантното
о прозорче, отбелязана с „„Т“
показв
ва резултатитте. Ако втора цветна лини
ия се появи ту
ук,
тази линия е тест л
линия.
Полож
жителен рез
зултат: Нали
ичието на две
е цветни лин
нии
(„Т“ линия
л
и „С“ линия) в ре
езултантното прозорче, б
без
значен
ние
коя
л
линия
се
появява
пъ
ърва
показзва
полож
жителен резул
лтат. Забележ
жка: Принципно, колкото
о е
по-вис
соко аналити
ичното ниво на
н пробата, толкова цветтът
на „Т“ линията тря
ябва да е по-силен. Когато
о аналитично
ото
ниво на пробата е близко, но
о все още в границите на
чувств
вителност на теста, цветътт може да бъд
де много блед
д.
Отриц
цателен резу
ултат: Налич
чието на само
о една черве
ена
линия в резултан
нтното прозо
орче показва отрицател
лен
резулт
тат.
Невал
лиден: Ако с
след изпълне
ението на тес
ста не се виж
жда
червен
но оцветена л
линия в резул
лтантното прозорче или и
има
само една
е
– при „Т“
Т“, резултатътт се счита за невалиден.
Някои причини за
а невалиден резултат: не е следва
ана
укцията точн
но или тесттът е с изт
текъл срок на
инстру
годнос
ст. Препоръчва се пробатта да бъде те
ествана отнов
во,
като се използва нов набор тесттове.
Забеле
ежка: Полож
жителният рез
зултат няма да
д се промен
ни,
ако е установен на
а 10-тата мин
нута. Въпреки
и това, за да се
избегн
нат неточни резултати тестът не трябва да се
интерп
претира след
д повече от 15
5 минути.
СТВЕН КОНТ
ТРОЛ
КАЧЕС
Вътреш
шен качестве
ен контрол
В тес
ста е включ
чена вътреш
шна процеду
урна контрол
ла.
Червената линия, появяваща се
с в контролн
ната зона „С““ е
вътреш
Тя
шна
процедурна
положителна
контрола.
потвър
рждава прав
вилния обем на пробата и коректна
ата
процед
дурна техник
ка.
Външе
ен качествен контрол
Контро
оли не са вк
ключени в то
ози набор. Въпреки това,, в
съглас
сие с Добрата Лаборатторна Практ
тика (GLP) се
препоръчват полож
жителни/отри
ицателни конт
троли.
ОГРАН
НИЧЕНИЯ НА
А ТЕСТА
Съдържанието на този набо
ор е да се
е използва за
gM
качест
твено открив
ване на H.py
ylori-специфични IgG и Ig
антите
ела и не показва титъра
а на антител
лата в серум
ма.
Тестът
т трябва да се използв
ва само за оценяване на
пациентите с клин
нични призна
аци и симпто
оми, насочващ
щи
към стомашно-чр
на
ревна болес
ст. Характе
еристиките
изпълн
нение на този
и тест не са установени
у
в педиатрична
ата
попула
ация.

Чу
увствително
ост и специф
фичност
Ср
равнена със златния
з
станд
дарт биопсия при n=300
ulti med H.pylori чувствител
лност: 93% (1
140/150)
ulti med H.pylori специфичн
ност: 93% (15
50/160)
Изпитвания за
з специфич
чност и инте
ерференция
1. Изпитване за специфич
чност: Възможността на H.pylori
H
те
еста специфи
ично да отк рие H.pylori бе изпитана чрез
из
зследвана на кръстосана реактивност на серумни проби,
известни,
съ
ъдържащи
ссходни
мик
крооганизми
като
Ca
amplyobacter fetus, Camp
plyobacter je
ejunii и E.coli. Към
се
ерумни проб
би, негативн
ни за H.pylo
ori бяха добавени
ра
азлични
концентрацио
к
онни
нива
а
от
г
горните
ми
икроорганизм
ми. Тези проб
би бяха тествани с H.pylo
ori тест
на
абора. Всеки
и микроорга низъм бе тестван 10 пъти
п
с
H.pylori теста. Всичките 30 резултата показаха, че H.pylori
H
те
еста
няма
кръстосана
а
резистент
тност
с
г
горните
ми
икроорганизм
ми.
2. Изпитване за интерфе ренция: Пот
тенциално пр
речещи
хи
имикали, кат
то болкоусп
покояващи лекарства,
л
л
липиди,
би
илирубин и глюкоза бях
ха добавени
и към отриц
цателни
но
ормални сер
румни проби
и. Бяха ана
ализирани горните
г
ба
азови проби, както и про
оби, положит
телни към H.pylori.
H
Вс
сички изслед
двания за инттерференция
я показват, че
ч нито
ед
дна от горни
ите субстанц
ции не интерферира с H.pylori
H
те
естовата проц
цедура. Базо
ови серумни проби с доб
бавка и
по
отенциално интерферира
ащи субстанции дават пос
стоянен
от
трицателен резултат.
р
Сер
румни проби, положителн
ни към
H.pylori са пост
тоянно полож
жителни.
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ия за употреба о
отговаря на пос
следните използзвани
Тази инструкци
технологии/ ревизия. Може да бъде променен
на без предвари
ително
увед
домление!

ulti med Products (Deutschland) GmbbH
6 Ahrensburg
Reeshoop 1 • 22926
090
Tellefon: 04102 - 800
Fax
x:
04102 - 500
082
e-m
mail: info@ulti med
d.de
ww
ww.ulti med.org

Е / 2010-06 UW

2

