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 ADVANCED QUALITY™  

Швидкий тест для визначення антитіл до ВІЛ 1/2 
Діагностичний набір для визначення антитіл до вірусу імунодефіциту 
людини (колоїдне золото) (цільна кров/сироватка/плазма) 

ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO 

Перед використанням уважно прочитайте цю інструкцію з використання. Необхідно 
ретельно дотримуватись всіх інструкцій. Надійність результатів тестування не може 
бути гарантована, якщо будуть будь-які відхилення від цієї інструкції. 

ПРИЗНАЧЕННЯ
Швидкий тест для визначення антитіл до ВІЛ 1/2 ADVANCED QUALITY™ - це 
швидкий імунохроматографічний тест з колоїдним золотом для якісного виявлення 
антитіл до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) одночасно всіх ізотипів (IgG, IgM, IgA), 
специфічних до ВІЛ-1, включаючи субтип О, та ВІЛ 2 у цільній крові, сироватці або 
плазмі всіх людей (включаючи новонароджених, вагітних жінок, тощо). 
Даний тест є швидким тестом, тому всі позитивні результати необхідно перевірити 
альтернативним методом тестування, таким як вестерн блот. Цей тест призначений 
виключно для професійного використання.
ОПИС 
Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) є збудником синдрому набутого імунодефіциту 
(СНІД)1. Основним методом визначення інфікування на ВІЛ є перевірка на наявність 
антитіл до вірусу за допомогою методу ЕІА з послідуючою перевіркою методом 
вестерн блот. Швидкий тест для визначення антитіл до ВІЛ 1/2 ADVANCED 
QUALITY™ – це простий, візуальний якісний тест, що виявляє антитіла у цільній 
крові, сироватці або плазмі людини. Тест базується на принципі імунохроматографії 
та дозволяє отримувати результат протягом 20 хв. 

ПРИНЦИП ДІЇ
Для початку тестування необхідно нанести зразок до чарунки зразка. Кон’югат 
рекомбінантного антигену ВІЛ з колоїдним золотом у зоні зразка реагує з наявними у   
зразку цільної крові, сироватки або плазми антитілами   до   ВІЛ  та   формують   
комплекс кон’югат-антитіло ВІЛ. При міграції розчину по тестовій смужці комплекс 
кон’югат-антитіло ВІЛ захоплюється рекомбінантним антигеном ВІЛ, що 
імобілізований на мембрані, формуючи забарвлену смугу у тестовій зоні. Негативний 
зразок не формує смужку в тестовій зоні через відсутність комплексу кон’югат 
колоїдного золота-антитіло ВІЛ. Антигени, що використовуються у тесті, є 
рекомбінантними протеїнами, що відповідають високоімунореактивним зонам ВІЛ1 
та ВІЛ2. Забарвлена контрольна смуга у контрольній зоні з’являється наприкінці 
процедури тестування незалежно від результату тестування. Ця контрольна смуга є 
результатом зв’язування кон’югату колоїдного золота з антитілами анти-ВІЛ, що 
імобілізовані на мембрані. Контрольна смужка свідчить про функціональну 
справність кон’югату.

ITP02121-TC40 
ITP02122-TC10 
ITP02122-TC40 
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В тесті використовується принцип подвійної імунохроматографії антигену типу 
sandwich, що може виявляти всі відповідні до ВІЛ антитіла (включаючи ізотипи IgG, 
IgM та IgA) в зразках, що тестуються.
НАДАНІ МАТЕРІАЛИ ТА РЕАГЕНТИ 

Компоненти 
10 тестів

(кат. номер 
ITP02122-TC10) 

40 тестів
(кат. номер 

ITP02122-TC40)

40 тестів
(кат. номер 

ITP02121-TC40)
10 40 40 Тест картка 

Пластикова піпетка 40 40 10 

10 x 0,5 мл фл. 4 x 2 мл фл 4 x 2 мл фл Розчинник зразка 
Ланцети одноразового 
використання 10 40 не надається

Спиртові серветки 10 40 

Інструкція з використання 1 1 1 

 Примітка: інформація про ланцети одноразового використання та спиртові серветки

Аксесуар Виробник CE 
знак 

Ланцети 
одноразового 
використання 

SteriLance Medical (Suzhou) 
Inc. 

No.68 Litanghe Road, 
Xiangcheng, Suzhou, China  

EMERGO EUROPE 
Molenstraat 15, 2513 
BH, The Hague, The 

Netherlands 

Склад розчинника: 
KH2PO4 0.00082г/мл

K2HPO4 0.01344г/мл

BSA 20%

NaN3 0.02%

НЕОБХІДНІ, АЛЕ НЕ НАДАНІ МАТЕРІАЛИ 
 Таймер або секундомір
 Пристрій для збору крові
 Контейнер для утилізації біонебезпечних відходів
 Одноразові рукавички

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ
Термін придатності набору складає 24 місяці з дати виробництва. Зберігайте 
невикористані набори при температурі від 2°C до 30°C. Якщо набір зберігався в 
холодильнику, перед відкриттям для початку тестування слід довести температуру 
запакованого пакету до кімнатної (10°C -30°C).    

Відкритий флакон розчинника слід використати протягом 8 тижнів.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
1. Усі позитивні результати необхідно перевірити за допомогою альтернативного 

методу.
2. Всі зразки та реагенти необхідно розцінювати як потенційно інфекційний матеріал. 

Під час проведення процедури вдягайте рукавички та захисний одяг. Утилізація 
відходів потенційно інфекційних матеріалів має виконуватись дотримуючись вимог 
відповідної практики біобезпеки.

3. Не використовуйте тест після закінчення строку придатності.
4. Не перемішуйте реагенти з різних наборів.
5. Не використовуйте повторно тести або аксесуари одноразового використання 

(тест картки, піпетки, розчинник, ланцети, спиртові серветки, осушувач).
6. Не використовуйте тест, якщо пакування пошкоджене. 
7. Не використовуйте ланцет, якщо захисний ковпачок вже знятий.  
8. Не використовуйте спиртові серветки, якщо пакування пошкоджене.

ЗАБІР І ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКА  
Цільна кров з пальця 
1. Використовуючи спиртові серветки (антисептичні серветки просочені спиртом) 

очистіть палець людини, яка проходить тестування. Дайте пальцю повністю 
висохнути або протріть сухою стерильною марлею. За допомогою ланцета (для 
наданих ланцетів: зніміть захисний ковпачок та натисніть), проколіть шкіру в 
обраному місці на пальці. Опустить палець вниз. Злегка натискайте поблизу 
точки проколу. Не здавлюйте палець, щоб уникнути кровотечі. Зітріть першу 
краплю крові стерильною марлею.  Дочекайтеся формування нової краплі. 

2. Використовуючи нову піпетку одноразового використання для забору зразка, 
заберіть краплю крові.

Венозна цільна кров 
1. Використовуючи стандартну процедуру з венозної флеботомії, заберіть зразок 

цільної крові у пробірку, що містить будь-який з наступних антикоагулянтів: ЕДТА, 
гепарин або цитрат натрію. Вплив інших антикоагулянтів не було досліджено і 
вони можуть призвести до невірних результатів. Якщо тестування не буде 
проведено одразу після забору зразка, його слід зберігати при температурі від 2°
C до 8°C протягом не більше 3 днів. Перед початком тестування слід довести 
температуру всіх зразків до кімнатної та обережно змішати кров у пробірці, 
перегортаючи її декілька разів, щоб забезпечити однорідність зразка. 

2. Використовуючи нову піпетку одноразового використання для забору зразка, 
заберіть краплю крові.

Сироватка або плазма 
1. СИРОВАТКА
Використовуючи стандартну процедуру з венозної флеботомії, заберіть зразок цільної 
крові у пробірку, що НЕ містить будь-який з наступних антикоагулянтів: ЕДТА, гепарин 
або цитрат натрію. Залиште відстоятись протягом 30 хвилин для коагуляції крові та 
центрифугуйте кров, щоб отримати зразок сироватки супернатанту.  
2. ПЛАЗМА
Використовуючи стандартну процедуру з венозної флеботомії, заберіть зразок цільної 
крові у пробірку, що містить будь-який з наступних антикоагулянтів: ЕДТА, гепарин або 

не надається

Уповноважений 
представник

Спиртові 
серветки 
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цитрат натрію. Далі центрифугуйте кров, щоб отримати зразок плазми. 
Примітка:  

1. IЯкщо тестування зразків сироватки чи плазми не буде проведено одразу, їх
слід зберігати при температурі від 2°C до 8°C. Для зберігання протягом більше 7
днів, рекомендується заморозити зразки. Перед початком тестування слід
довести температуру всіх зразків до кімнатної.

2. Зразки сироватки чи плазми, що містять осад, можуть призвести до мінливих
результатів. Такі зразки слід очистити перед початком тестування.

ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ 
Не відкривайте пакет доки ви не готові проводити тестування, тест 
одноразового використання рекомендується проводити в умовах низької 
вологості (RH≤70%) навколишнього середовища та використати тест протягом 
1 години після відкриття. 
Процедура тестування для цільної крові з пальця  

Процедура тестування для венозної цільної крові 
1. Залиште всі реагенти та зразки до досягнення кімнатної температури (10-30°C).
2. Дістаньте тест картку з пакету з алюмінієвої фольги та розмістить її на чистій 

сухій поверхні. 
3. Ідентифікуйте тест картку для кожного зразка або контролю.
4. Додайте 30мкл (або 1 краплю за допомогою піпетки, що надається) цільної

венозної крові до чарунки зразка (S) на тест картці (зоб. В1)
5. Далі одразу додайте 1 краплю (50 мкл) розчинника зразка до чарунки зразка 

(S) (зоб.  В2).
6. Зачекайте щонайменше 15 хвилин (але не довше 20 хвилин), щоб зчитати

результат (зоб. В3).

7. Додайте 30мкл (або 1 краплю за допомогою
піпетки, що надається) цільної крові з пальця до
чарунки зразка (S) на тест картці (зоб. A4).

8. Далі одразу додайте 1 краплю (50 мкл)
розчинника зразка до чарунки зразка (S)
(зоб.  A5).

9. Зачекайте щонайменше 15 хвилин (але не довше
20 хвилин), щоб зчитати результат (зоб. A6).

1. Залиште всі реагенти та зразки до досягнення кімнатної температури
(10-30°C).

2. Дістаньте тест картку з пакету з алюмінієвої фольги та розмістить її на чистій
сухій поверхні.

3.
Ідентифікуйте тест картку для кожного зразка або 
контролю.

4. Потріть палець для стимуляції кровотоку, 
очистіть палець пацієнта за допомогою спиртової 
серветки (антисептичної спиртової серветки) та 
дайте пальцю висохнути або протріть сухою 
стерильною марлею (зоб. А1). 

5. Проколіть шкіру в обраному місці на пальці за
допомогою ланцета (для наданих ланцетів:
зніміть захисний ковпачок та натисніть).
Опустить палець вниз. Злегка натискайте
поблизу точки проколу (уникайте надмірної
кровотечі). Зітріть першу краплю крові
стерильною марлею.  Дочекайтеся формування
нової краплі (зоб. А2).

6. Заберіть зразок крові за допомогою пластикової 
піпетки, що надається у комплекті (зоб. A3).

A1

A2

A3

A4

A5

A6 

B1 B2 B3 
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Процедура тестування для сироватки або плазми 
1. Залиште всі реагенти та зразки до досягнення кімнатної температури (10-30°C).
2. Дістаньте тест картку з пакету з алюмінієвої фольги та розмістить її на чистій 

сухій поверхні. 
3. Ідентифікуйте тест картку для кожного зразка або контролю.
4. Додайте 30мкл (або 1 краплю за допомогою піпетки, що надається) сироватки 

або плазми до чарунки зразка (S) на тест картці (зоб. С1)
5. Далі одразу додайте 1 краплю (50 мкл) розчинника зразка до чарунки зразка

(S) (зоб.  С2).
6. Зачекайте щонайменше 15 хвилин (але не довше 20 хвилин), щоб зчитати

результат (зоб. С3).

Увага:  завжди наносіть зразок новою чистою піпеткою або накінечником, 
щоб уникнути перехресної контамінації. 
Примітки:   

1. Позитивний результат може бути інтерпретований раніше, однак для
отримання негативного результату необхідно зачекати 15 хвилин, 
щоб переконатися, що зразок є дійсно негативним, а не містить низьку 
концентрацію антитіл анти-ВІЛ. Не інтерпретуйте результати через 
20 хвилин. 

2. При високому рівні антитіл до ВІЛ, позитивний результат можна
отримати вже через 1 хвилину.

3. Жодний тест не надає гарантії, що зразок не містить низький рівень
антигенів та/або антитіл до ВІЛ 1 та 2, як такий, що наявний на дуже
ранній стадії інфікування. Негативний результат не виключає
можливості експозиції або інфікування вірусом ВІЛ 1 або ВІЛ 2.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ 

1. Позитивний: дві пурпурно-червоні смуги з’являються на мембрані тест-смужки
– як в тестовій, так і в контрольній.

2. Негативний: з’являється тільки пурпурно-червона смуга в контрольній зоні
мембрани. Відсутність смуги в тестовій зоні свідчить про негативний результат.

3. Недійсний: пурпурно-червона смуга контрольна смуга завжди з’являється у
контрольній зоні незалежно від результату тестування. Якщо контрольна смуга
не з’явилась, тестування слід вважати недійсним. Повторіть тестування
використовуючи нову тест картку.

Примітка: це нормально, якщо контрольна смужка має слабке забарвлення при 
тестуванні позитивних зразків з високою концентрацією антитіл, за умови якщо 
вона чітко видима. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Робота швидкого тесту для визначення антитіл до ВІЛ 1/2 ADVANCED QUALITY™ 
була оцінена шляхом тестування зразків від випадкових донорів крові, від пацієнтів 
з ВІЛ інфекцією та комерційних сероконверсійних панелей. Оцінка показала 
відповідність загальним технічним характеристикам, включаючи дослідження 
проведені виробником, а також зовнішнє тестування в двох лабораторіях в Європі. 

1. Чутливість
Таблиця I          ВІЛ позитивні зразки 

Типи 

Швидкий тест для визначення антитіл до ВІЛ 1/2

Позитивний результат 
швидкого тесту для 
визначення антитіл 

ВІЛ 1/2 

Загальна 
кількість 

протестованих 
зразків

Чутливість

ВІЛ-1 позитивні зразки 259 260 99.62% 

1 крапля зразка (30 мкл)

1 крапля розчинника (50 мкл)

C1 C2 C3
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100 100 100%ВІЛ-1 позитивні зразки  ЕДТА 

плазма/цільна кров  

ВІЛ-1, субтип non-B * 40 40 100% 

ВІЛ-2 100 100 100%

Загалом 499 500 99.8%

* Були включені субтипи A, C, D, F, G, H, J, K, O та CRF AE, тощо.
Діагностична чутливість швидкого тесту для визначення антитіл ВІЛ ½ до ВІЛ 
позитивних зразків складає 99.8%. Стосовно невиявлених зразків, подальше 
дослідження виявило, що вірус субтипу А недавнього інфікування є близьким 
до сероконверсії. І він також не виявляється і двома іншими швидкими 
тестами, що мають СЕ маркування. 

Таблиця II. Сероконверсійні панелі 

Ід. номер панелі 
Number of reactive panel members / total number of panel members

Enzygnost anti-HIV ½ Plus 

PRB-914 N 5/5 

PRB-916 P 2/6 

PRB-919 S 2/3 

PRB-924 X 3/8 

PRB-925 Y 2/6 

PRB-926 Z 2/6 

PRB-927 AB 4/5 

PRB-934 AI 2/3 

PRB-942 AR 0/4 

PRB-947 AW 3/4 

PRB-950 AZ 1/4 

PRB-951 BA 1/6 

PRB-952 BB 2/6 

PRB-953 BC 1/4 

PRB-954 BD 0/7 

PRB-955 BE 2/5 

Швидкий тест ADVANCED QUALITY™ - 

5/5 

2/6 

2/3 

3/8 

2/6 

2/6 

3/5 

2/3 

0/4 

3/4 

1/4 

1/6 

2/6 

1/4 

0/7 

1/5 

Number of reactive panel members / total number of panel members 

Швидкий тест ADVANCED QUALITY™

PRB-956 BF 0/5 0/5 

PRB-957 BG 1/7 1/7 

PRB-958 BH 2/6 2/6 

PRB-959 BI 4/7 4/7 

Total score 39/107 37/107 

Наступні результати були отримані при порівнянні  швидкого тесту для 
визначення антитіл до ВІЛ ½ з референсним методом Enzygnost Anti-HIV ½ 
Plus. Серед 107 зразків сероконверсійних панелей, 31 зразок був виявлений 
як «сероконверсійні ВІЛ зразки», та всі показали позитивний результат при 
тестуванні за допомогою швидкого тесту для визначення антитіл до ВІЛ ½, 16 
зразків було визначено як «ранньо сероконверсійні ВІЛ зразки» і тільки два не 
було виявлено у порівнянні з референсним методом. 

2. Специфічність

зразки донорів крові 

Table III. Негативні зразки крові 

Швидкий тест для визначення антитіл до ВІЛ 1/2 

позитивні Разомнегативні

ЕДТА плазма 

Prism HIV combo* 0 1000 1000 

зразки цільної крові 

Prism HIV combo 1000 0 1000 

* Референсний тест

Окрім того, було протестовано 200 клінічних зразків, 200 зразків від вагітних 
жінок (включаючи 180 зразків від вагітних з першою вагітністю та 20 зразків 
від вагітних з другою або більше вагітністю), всі результати показали, що 
рівень специфічності складає 100%. 

3. Потенційна інтерференція

Таблиця IV. Зразки з потенційною інтерференцією 

Інтерферируючий зразок  
Швидкий тест для визначення антитіл до ВІЛ 1/2 

Негативний Позитивний Разом

Ід. номер панелі 
Enzygnost anti-HIV ½ Plus 
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анти-ВГС позитивний 20 0 20 

анти-HBsAg позитивний 20 0 20 

анти-HBc позитивний 20 0 20 

анти-HTLV I/II позитивний 20 0 20 

анти-HEV позитивний 20 0 20 

анти-CMV IgM 9 1 10 

анти-EBV IgM 10 0 10 

Ревматоїдний фактор 10 0 10 

Загалом 129 1 130

Результати показали, що рівень специфічності інтерферируючих зразків складає 
99.23%. 

4. Різні типи зразків.
Тестування на чутливість та специфічність було проведено на зразках плазми 
з ЕДТА. Підтвердження сумісності зразків плазми з ЕДТА та цільної крові було 
отримано у вищезазначених випробуваннях.  Інші типи зразків, такі як плазма 
з цитратом, плазма з гепарином, сироватка, тощо, також можуть бути 
використані для аналізу за допомогою швидкого тесту для визначення антитіл 
до ВІЛ ½. 

Таблиця V. Різні типи зразків 

Швидкий тест для визначення антитіл до ВІЛ 1/2 

зразки плазми з ЕДТА 

негативні          позитивні Разом 

зразки плазми 
з цитратом

негативні 30 0 30

позитивні 0 30 30

разом 30 30 60

зразки плазми 
з гепарином

 30 0 30

0 30 30

30 30 60

зразки сироватки

 30 0 30

0 30 30

30 30 60

Таблиця VI. Венозна цільна кров / цільна кров з пальця порівняльний 
тест з ВІЛ-позитивними та ВІЛ-негативними зразками

ВІЛ-позитивні зразки ВІЛ-негативні зразки 
Венозна 
цільна кров 

Цільна кров 
з пальця 

26 26 25 25

0 0 25 25 

26 26 0 0 

протестовані зразки 

негативні

позитивні 

рівень відповідності 100% 100% 100% 100%

Згідно із інформацією, наданою у Таблицях V та VI, робиться висновок, що 
швидкий тест для визначення антитіл до ВІЛ ½ надає ідентичні результати 
тестування для різних типів зразків: сироватки, плазми, венозної цільної крові 
та цільної крові з пальця. 

ОБМЕЖЕННЯ 
1. Використовуйте лише негемолізовані зразки з нормальною текучістю при

даному тестуванні.
2. Найкраще використовувати свіжі зразки, але використання заморожених

зразків також можливе після розмороження та доведення до кімнатної 
температури. Однак заморожені зразки цільної крові не можна 
використовувати.

3. Не струшуйте зразок. Опускайте піпетку трохи нижче поверхні, щоб зібрати
зразок. 
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