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Обмеження тестування
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2.

3.

Bioline

™

HBsAg WB

2)

Цей продукт може мати обмежену продуктивність щодо діагностики в клінічних зразках, які можуть
бути ранньою фазою зараження або низькою концентрацією антигену гепатиту В у крові. Незважаючи
на те, що цей аналіз продемонстрував можливість виявлення загальних генотипів гепатиту В,
він обмежений у своїй здатності виявляти мутанти вірусу. Як результат, можуть виникати хибні
нереактивні результати. Ці обмеження продуктивності можуть бути фактором хибних нереактивних
результатів. Нереактивний результат не виключає можливості зараження HBV1.
При отриманні сумнівних результатів потрібні інші клінічно доступні тести. Як і у випадку з усіма
діагностичними тестами, остаточний клінічний діагноз не повинен базуватися на результатах
одного тесту, а повинен встановлюватися лікарем лише після оцінки всіх клінічних та лабораторних
результатів.
Через особливу конструкцію якісних тестів діагностики in-vitro у зразках, що містять високу
концентрацію антигену гепатиту В, може спостерігатися слабка або відсутня лінія тесту (хибно
нереактивна). Для отримання остаточного результату слід оцінити всі клінічні та лабораторні
результати.

Внутрішній контроль якості

Тестовий прилад Bioline™ HBsAg WB має “Тестову лінію” та “Контрольну лінію” на поверхні пристрою. Всю
тест-лінію та контрольну лінію у вікні результатів не видно перед нанесенням зразків. Контрольна лінія
використовується для процедурного контролю. Контрольна лінія швидкого діагностичного тесту лише
показує, що активні інгредієнти основних компонентів на смужці все ще функціонують, але не гарантує
належного нанесення зразка; це не є контролем реактивного зразка.

Експлуатаційні характеристики
1.

Bioline™ HBsAg WB експрес-тест для виявлення поверхневого
антигену гепатиту В

Кількість
зразків

Bioline™ HBsAg WB
Реактивний

Нереактивний

203

203

0

Цільна кров

20

20

0

Всього

223

223

0

Негативна сироватка HBsAg

792

0

792

Чутливість (95% ДІ)

100 % (98,3 - 100 %)

Специфічність (95% ДІ)

100 % (99,5 - 100 %)

Позити-вний HBsAg Сироватка

[Вступ] Захворювання, відоме як гепатит В, спричинене інфекційним вірусом Гепатиту В (HBV). HBV лише за
оцінками, заразилися 400 мільйонів людей по всій земній кулі, що робить HBV одним із найпоширеніших
патогенів людини. В основному він передається між людьми через контакт із зараженою кров’ю, часто
від матері до дитини при народженні. Статевий шлях передачі, хоча і малоефективний, але також
можливий. Є й інші потенційні шляхи передачі. Різноманітні серологічні аналізи можуть використовуватися
для диференціації типу вірусної інфекції, а також для розрізнення хронічної та гострої інфекції вірусу
гепатиту В (HBV). Чутливі та специфічні методи, що комерційно використовуються для діагностики - це
імунохроматографічний тест, радіоімуноаналізи (RIA) та імуноферментний аналізи (ІФА).
[Принцип тестування] Мембрана попередньо покрита моноклональним пулом мишачого антиHBsAg на ділянці тестової лінії та мишачим моноклональним анти-курячим IgY на контрольній лінії.
Під час тестування зразок реагує з кольоровим кон'югатом (мишачий моноклональний кон'югований
золотий колоїд анти-HBsAg), який був попередньо нанесений на тест-смужку. Потім суміш (мишачий
моноклональний анти-HBsAg + HBsAg у зразку) рухається вгору хроматографічно по мембрані, діючи
капілярно. Для реактивного результату в області тестової лінії вікна результату утворюється фіолетовокольорова лінія із комплексом частинок золота антитіло-антиген-антитіло. Відсутність цієї фіолетової лінії в
області тестової лінії свідчить про нереактивний результат. Незалежно від присутності HBsAg, кон'югований
золотий колоїд курячого IgY, попередньо нанесений на тест-смужку, продовжує рухатись через мембрану
до іммобілізованого мишачого моноклонального анти-курячого IgY, потім у вікні результату в області
контрольної лінії з'явиться лінія фіолетового кольору. Наявність лінії фіолетового кольору в області
контрольної лінії означає 1) підтвердження того, що додано достатній обсяг зразка, і 2) що отримано
належний потік.
[Призначення] Bioline™ HBsAg WB - це імунохроматографічний швидкий аналіз in vitro, призначений
для якісного виявлення поверхневого антигену гепатиту В у сироватці крові, плазмі крові (гепарин,
ЕДТА та цитрат натрію) або цільній венозній крові (гепарин, ЕДТА та цитрат натрію). Bioline ™ HBsAg WB
призначений лише для професійного використання як допоміжний засіб для діагностики. Реактивні
зразки слід рефлексувати для додаткового тестування, або за допомогою імуноферментного аналізу
(ІФА) для виявлення поточної інфекції HBV. Цей продукт призначений для використання у популяції з
високим рівнем поширеності HBV. Цей тест може бути непридатним для діагностики ранньої інфекції
або скринінгу донорської крові. Оскільки хибні нереактивні результати можуть також виникати через
відсутність здатності аналізу виявляти мутанти HBsAg. Ефективність Bioline™ HBsAg WB у немовлят та дітей
не підтверджена.

Надані матеріали та активні інгредієнти основних компонентів
1.
•
•
2.
•

Тестовий набір Bioline™ HBsAg WB містить наступні елементи для проведення аналізу:
30 тестових пристроїв з осушувачем в індивідуальній фольгованій упаковці
1 інструкція з використання
Активні інгредієнти основних компонентів
1 тестовий пристрій включає:
- Золоті кон'югати: мишачий моноклональний кон'югований золотий колоїд анти-HBsAg (0,054 ± 0,011
мкг), курячий IgY-золотий колоїд (0,042 ± 0,008 мкг)
- Тестова лінія: мишачий моноклональний пул анти-HBsAg (0,640 ± 0,128 мкг)
- Контрольна лінія: мишачий моноклональний анти-курячий IgY (0,480 ± 0,096 мкг)

Необхідні матеріали, але не надані:
•

Мікропіпетка, захисні рукавички, годинник, контейнер для біологічно небезпечних відходів

Зберігання та стабільність набору
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тестові пристрої призначені виключно для діагностики in vitro. Не використовуйте тестовий пристрій
повторно.
Для досягнення точних результатів необхідно дотримуватися інструкцій. Особа, що проводить аналіз
за допомогою цього продукту, повинна бути навчена його використанню й мати досвід проведення
лабораторних процедур.
Не пийте, не паліть і не їжте в місцях, де обробляються зразки або компоненти набору.
При роботі зі зразками надягайте захисні рукавички, а потім ретельно мийте руки.
Ретельно очистить розлиті місця, використовуючи відповідний дезінфікуючий засіб.
Дезінфікуйте та утилізуйте всі зразки, реакційні набори та потенційно забруднені матеріали у
контейнері для біологічно-небезпечних, ніби це інфекційні відходи.
Не змішуйте та не міняйте різні зразки.
Не їжте осушувач у фольгованій упаковці.
Уникайте розбризкування або утворення аерозолю зразка.

Збір та обробка зразків
1.
•
•
•
•
•
2.
•
•
•
•
3.
•
•
•

Цільна кров
Використовуючи венопункцію, зберіть цільну кров в пробірку для збору (що містить антикоагулянти,
включаючи гепарин, ЕДТА й цитрат натрію).
Якщо зразок крові не перевіряється негайно, його слід охолодити при температурі 2 - 8 °C.
При зберіганні при температурі 2 - 8 °C зразок крові повинен бути протестований протягом 3 днів
після охолодження.
Не використовуйте зразок крові, що зберігається більше ніж 3 дні; він може викликати неспецифічну
реакцію.
Перед використанням доведіть зразки крові до кімнатної температури (15 - 40 °C).
Плазма або сиворотка
[Плазма] За допомогою венопункції витягніть цільну кров і вставте її в збірну пробірку (що містить
антикоагулянти, включаючи гепарин, ЕДТА та цитрат натрію) і центрифугуйте кров для отримання
зразка плазми.
[Сироватка] За допомогою венопункції візьміть цільну кров і вставте її в трубку для забору (НЕ містить
антикоагулянтів), а потім залиште на 30 хвилин, щоб забезпечити згортання крові. Центрифугуйте
пробірку для отримання зразка сироватки.
Якщо зразки плазми або сироватки не перевіряються негайно, їх слід охолоджувати при температурі 2
- 8 °C. Для періоду зберігання, що перевищує 2 тижні, рекомендується заморожування (нижче -20 °C).
Перед використанням зразки плазми або сироватки доведіть до кімнатної температури (15 - 40 °C).
Зразки плазми або сироватки, що містять осад, можуть давати суперечливі результати тестувань. Такі
зразки перед аналізом слід очистити центрифугуванням.
Запобіжні заходи
Слід уникати повторного циклу заморожування та розморожування зразків.
Антикоагулянти, включаючи гепарин, ЕДТА та цитрат натрію, не впливають на результат тесту.
Використання інших антикоагулянтів не підтверджено. Їх використання може вплинути на результат
тесту.
Використовуйте нові наконечники піпеток для кожного зразка для запобігання перехресного
забруднення інших зразків, що може спричинити хибні результати.

Процедура тестування (див. малюнок)
1.
2.
3.
4.
5.

Перед тестуванням доведіть тестовий пристрій та зразок до температури між 15 - 40 ° C.
Вийміть тестовий пристрій з фольгованої упаковки та покладіть його на рівну суху поверхню. Позначте
тестовий пристрій ідентифікатором пацієнта.
За допомогою мікропіпетки розподіліть 100 мкл зразка сироватки, плазми або цільної крові у лунку
для зразків “S”.
Коли тест почне працювати, ви побачите, як фіолетовий колір рухається через вікно результатів у
центр тестового пристрою.
Інтерпретуйте результати тесту через 20 хвилин.
Увага: не зчитуйте результати тесту через 20 хвилин; більш пізні показники можуть дати хибні
результати.

Інтерпретація тесту (див. малюнок)
1.
2.
•

•

•

Кольорова контрольна лінія з’явиться на «С» у вікні результатів, щоб показати, що тест працює
належним чином.
Отвір“Т” у вікні результату вказує на результат тесту.
Нереактивний результат: Наявність лише контрольної лінії (С) у вікні результату вказує на
нереактивний результат.
Увага: Нереактивний результат не виключає можливості зараження HBV. Будь ласка, зверніться до
розділу Тестові обмеження в цій інструкції з використання.
Реактивний результат: Наявність тестової лінії (T) та контрольної лінії (C) у вікні результату, незалежно
від того, яка лінія з’являється першою, вказує на реактивний результат.
Увага: Наявність будь-якої лінії тесту, незалежно від того, наскільки слабкою вона є вказує на
реактивний результат.
Недійсний результат: Якщо контрольну смугу (С) не видно у вікні результатів після виконання
тесту, результат вважається недійсним. Можливо, інструкції були виконані неправильно або тест
зіпсувався після закінчення терміну придатності. Рекомендується повторно протестувати зразок з
використанням нового тестового набору.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ТА КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

За більш детальною інформацією звертайтеся до офіційних дистриб’юторів або зверніться за допомогою
до спеціалістів:
Регіон
Телефонний номер
Електронна адреса
Європа та Близький Схід

+44 161 483 9032

EME.techsupport@abbott.com

Азійсько-Тихоокеанський регіон

+61 7 3363 7100

AP.techsupport@abbott.com

Африка

+27 10 500 9700

ARCIS.techsupport@abbott.com

Росія та СНД

+44 161 483 9032

ARCIS.techsupport@abbott.com

Південна Америка

+57 1 482 4033

LA.techsupport@abbott.com

Канада

+1 800 818 8335

Canproductsupport@abbott.com

США

+1 877 441 7440

Usproductsupport@abbott.com

Бібліографія рекомендованого читання
2.
3.
4.
5.
6.

Попри зазначену вище передбачувану функціональність, результати окремих лабораторій можуть
відрізнятися від цих даних, оскільки результати можуть бути унікальними для населення, яке воно
обслуговує, залежно від географічних, пацієнтських, дієтичних, екологічних та інших факторів.
2. Тестовий набір Bioline ™ HBsAg WB оцінювали на двох різних локаціях, як показано нижче.
1) Дослідження 1: Європейська оцінка ефективності згідно з загальної технічної специфікації
(2009/886/ЄС)
1-1) Діагностична чутливість
Всього в Санквіні в Нідерландах та Німецькому Червоному Хресті було перевірено 410 зразків
донорів крові. Зразки походять з 2 пунктів збору в Німеччині та Нідерландах. Діагностична чутливість,
розрахована на 410 позитивних зразках, становить 99,5%
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К.Сато, С.Ічіяма, Ю.Іінума, Т.Нада, К.Шимоката, Н.Накашима, Оцінка імунохроматографічних систем
аналізу для швидкого виявлення поверхневого антигену та антитіл гепатиту В, Dainascreen HbsAg
and Dainascreen Ausab, J Clin Microbiol 1996; 34 (6): 1420-2.
Епідеміологічні записки та звіти, зараження гепатитом В у клінічній лабораторії, штат Колорадо,
MMWR 29: 459, 1980
Д.С.Девід, В.Презент, Дж.Мартінлз, Р.Ванг, Р.Батолом’ю, В.Десмонд і Е.Д.Сервер: Моноклональні
антитіла при виявленні гепатитної інфекції. Med. Lab. Sci. 38: 341-348, 1981
Мітчелл Б.Л. та ін., Вплив циклів заморожування-відтавання та часу зберігання на зразки плазми, що
використовуються в проектах відкриття біомаркерів на основі мас-спектрометрії. Cancer Informatics,
2005; 1: 98-104
С.Цухадар, Вплив часу зберігання та циклів заморожування-відтавання на стабільність зразків
сироватки. Biochemia Media, 2013; 23 (1): 70-77

Відмова від відповідальності
Незважаючи на те, що були вжиті всі заходи безпеки для забезпечення діагностичної здатності
та точності цього продукту, продукт використовується поза контролем виробника та
дистриб'ютора, і, відповідно, на результат можуть впливати фактори навколишнього
середовища та/або помилки користувача. Суб'єкт діагностики повинен звернутися до лікаря для
подальшого підтвердження результату тесту.
Попередження:
Виробники та дистриб'ютори цього продукту не несуть відповідальності за будь-які прямі,
непрямі або супутні збитки, відповідальність, претензії, витрати або збитки, що виникли в
результаті або пов'язані з неправильним позитивним або негативним діагнозом з використанням
цього продукту.

Bioline™ HBsAg WB
Реактивний

Нереактивний

HBsAg позитивна сироватка/плазма (n=120)

118

2

HBsAg з відомим генотипом (n=170)

170

0

HBsAg позитивної пари цільна кров / плазма (n=100) 100

0

HBsAg з відомим серотипом (n=20)

20

0

Всього (n=400)

408

2

Чутливість (95% ДІ)

99,5 % (98,2 – 99,9 %)

Дата випуску : 2021. 07
01FK10W-01-UK-A0

•

HBsAg позитивна сироватка / плазма
120 позитивних зразків сироватки/плазми на HBsAg без інформації про генотип були протестовані
в Санквіні. Зразки перевіряли за допомогою аналізу підтвердження AxSYM HBsAg (Abbott) або
тесту підтвердження Architech HBsAg (Abbott). У двох зразках Bioline ™ HBsAg WB був отриман
нереактивний результат.
•
HBsAg з відомим генотипом
170 зразків плазми ЕДТА у пацієнтів з відомим HBsAg генотипом (A, B, C, D, E та F) на основі
секвенування ДНК були протестовані в Санквіні. У всіх 170 зразках результат Bioline™ HBsAg WB був
отриманий як позитивний.
•
HBsAg позитивна цілісна кров/плазма
100 HBsAg позитивних зразків пар цільної крові та плазми крові, протестованих ABBOTT Architect,
пройшли тестування у Німецькому Червоному Хресті. Bioline™ HBsAg WB був позитивним на всіх 100
парних зразках.
•
HBsAg із серотипом
20 HBsAg позитивних зразків у пацієнтів пройшли скринінг за допомогою Bioline™ HBsAg WB, а також
за допомогою тесту ABBOTT PRISM. Тест Bioline™ HBsAg WB зміг виявити наступні серотипи: adr, adw,
ayr та ayw. Всі серотипи пройшли скринінг за допомогою п’яти зразків.
1-2) Діагностична специфіка
Всього було протестовано 1000 зразків плазми та 500 зразків цільної крові від донорів крові.
Зразки походять з 2 пунктів збору в Німеччині, Франкфурті та Ульмі та протестовані Abbott PRIMA.
Діагностична специфічність, розрахована на 1500 негативних зразків, становить 100%.
Bioline™ HBsAg WB

Тестовий набір слід зберігати при температурі від 1 °C до 40 °C. Не заморожуйте набір або його
компоненти.
Тестовий пристрій чутливий як до тепла, так і до вологості. Виконайте тест негайно після виймання
тестового пристрою з фольгованої упаковки.
Не використовуйте тестовий набір після закінчення терміну придатності. Термін придатності набору
зазначений на зовнішній упаковці.
Не використовуйте тестовий набір, якщо упаковка пошкоджена або ущільнення зламане.

Попередження

3)

1.

Тестовий набір Bioline™ HBsAg WB розроблений таким чином, щоб мати 100% (95% ДІ: 98,3 - 100%)
чутливості та 100% (95% ДІ: 99,5 - 100%) специфічності. Всього 1015 зразків, зібраних з Кореї, були
протестовані на Bioline™ HBsAg WB у Кореї. Зразки включали 203 позитивні зразки сироватки, 20
позитивних зразків цільної крові та 792 негативних зразки сироватки, підтверджені провідним
серійним тестом ІФА HBsAg.
Тип зразку

Про тест

Ефект прозону
Показано, що Bioline™ HBsAg WB до 23 000 МО/мл HBsAg не спостерігає ефекту прозону.
Відтворюваність Bioline™ HBsAg WB була продемонстрована в рамках внутрішньо обробного,
міжпроцесорного та пакетного досліджень із використанням внутрішніх референтних панелей. Усі
значення були ідентичними критеріям прийняття референтної панелі.

Реактивний

Нереактивний

Негативні зразки плазми донорів крові

0

1,000

Зразки цільної крові донорів крові

0

500

Всього (n=1500)

0

1,500

Специфічність (95% ДІ)

100 % (99,7 – 100 %)

•
•

200/200 госпіталізованих пацієнтів мали негативний результат при тестуванні Bioline™ HBsAg WB
200/200 зразків вагітних жінок (включаючи 20 зразків мультипар) були негативними при тестуванні
Bioline™ HBsAg WB
•
100/100 зразків, що містять потенційно перехресно реагуючу речовину, були негативними при
тестуванні Bioline™ HBsAg WB (проти HCV (25), проти HTLV 1/2 (10), проти HIV (25) та проти HEV (20))
•
Еквівалентність сироватки крові до плазми продемонстровано на 25 позитивних та 25 негативних
парах сироватка/ЕДТА плазма/гепарин плазма/плазма цитрату натрію, ніяких додаткових перешкод
не спостерігалося на 25 свіжоприготовлених в той же день зразках з додаванням невеликої кількості
HBsAg.
1-3) Сероконверсійні панелі HBsAg (n = 20)
Всього 43 зразки були позитивними при тестуванні Bioline™ HBsAg WB, а 96 зразків були позитивними
при референтному аналізі (AxSYM HBsAg / Ortho HBsAf ELISA).
1-4) Панель міжнародного референтного препарату ВООЗ
Bioline™ HBsAg WB виявив концентрацію HBsAg від 0,52 до 2,06 МО/мл у Міжнародному біологічному
референтному препараті ВООЗ при тестуванні HBsAg [03/262].
1-5) Рекомбінантні мутантні панелі HBsAg (n = 10)
Жоден із наступних зразків мутантів HBsAg панелі DiaSorin не був позитивним при тестуванні Bioline™
HBsAg WB.
P142L-F/Y143H-D144EG145R

T123N

T123N-T124S

I110R-S117I-G119R-T123N

122+DT

122+DT-G145R

P142L-G145R

G145R

D144A

P142S-G145R
2)
•

Дослідження 2: Лабораторне оцінювання ВООЗ
Референтні панелі зразків HBsAg ВООЗ
514 зразків, які клінічно отримані із зразків сироватки/плазми європейського, африканського,
латиноамериканського та азіатського походження, протестували на наборі для тестувань Bioline™
HBsAg WB. Отримано 201 позитивний зразок HBsAg та 313 негативних зразків HBsAg. Кожен зразок
підтверджено серійними тестами EIA, Hepanostika HBsAg Uniform II (bioMerieux) та Monolisa Ag HBs
Plus (Лабораторія Bio-Rad).
Референтний аналіз
ІФА

•

•
3.
1)
•

•
•

Кількість
зразків

Bioline™ HBsAg WB
Реактивний

Невизначений

Нереактивний

Позитивний

201

201

0

0

Негативний

313

2

1

310

Чутливість (95% КІ)

100 % (98,1 - 100 %)

Специфічність (95% КІ)

99,0 % (97,2 - 99,8 %)

Сероконверсійні панелі HBsAg
У шести різних сероконверсійних панелях (PMH903, PHM907, PHM910, PHM916, PHM928 та PHM934)
Bioline™ HBsAg WB виявлений HBsAg в середньому на 2 зразки пізніше референтного аналізу (Monolisa
Ag HBs Plus [Лабораторія Bio-Rad]).
Панелі міжнародного референтного препарату ВООЗ
Bioline™ HBsAg WB виявив HBsAg у концентрації 2,06 МО/мл у Міжнародному біологічному
референтному препараті ВООЗ для HBsAg [код 03/262 & 12/226].
Аналітичні показники
Аналітична специфіка
Перехресна реактивність
Наступні 12 потенційних перехресних реакцій патогенів не впливали на результати тестувань Bioline™
HBsAg WB.
Анти-HBs

CMV

HIV

Сифіліс

Borrelia burgdorferi

EBV

HTLV

Токсоплазма

Хламідія

HCV

Грип

Трипаносома крузі I / II

Наступні 10 потенційних перехресних факторів не вплинули на результати тестувань Bioline™ HBsAg
WB; вагітність, високий рівень холестерину, високий білірубін, ревматоїдний фактор, ліпемія, гемоліз,
аутоімунітет, алкогольний цироз, багатоплідна вагітність, рак
Фармацевтичні речовини
Не було значного впливу наступних 25 препаратів при тестуванні Bioline™ HBsAg WB. Всі препарати
тестували в концентраціях 125 мкг/мл.
Абакавір

Холекальциферол

Фолієва кислота

L-аскорбінова
кислота

Пантопразол

Ацетамінофен

Циклобензаприн

Гідрохлоротіазид

Магній сульфат

Піразинамід

Ацетилсаліци-лова
кислота

Дарунавір

Ібупрофен

Метформін

Саліцилова
кислота

Амоксицилін

Диклофенак

Хлорид заліза

Напроксен

Ритонавір

Аспірин

Ергокальциферол

Ізоніазид

Невірапін

Рифампіцин

ГЛОСАРІЙ СИМВОЛІВ
Температурні
обмеження

Номер за
каталогом

Інструкція з
використання

Виробник

Дата
виготовлення

Тільки для
діагностики in vitro

Термін придатності

Hе використовуйте повторно

Вміст достатній для
<n> тестів

Тримати
сухим

Не використовуйте
повторно, якщо
упаковка пошкоджена

Номер партії

Увага

Біологічні
ризики

Тримати подалі від
сонячного світла
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ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАВННЯ

Сбор образцов

1

Візьміть 100 мкл зразка сироватки, плазми крові або цільної крові за допомогою
мікропіпетки.
Розподіліть 100 мкл зразка сироватки, плазми або цільної крові в лунку для зразків “S”.

Bioline

™

HBsAg WB

100 µL

Bioline™ HBsAg WB експрес-тест для виявлення поверхневого антигену гепатиту В

2

ПІДГОТОВКА

1

Інтерпретуйте результати тесту до 20 хвилин. Не зчитуйте результати тестів через 20
хвилин; пізні показники можуть дати хибні результати.

20

Відкрийте пакет і знайдіть наступне:
1. Тестовий пристрій в індивідуальній фольгованій упаковці з осушувачем
2. Інструкція з використання

ХВ

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

НЕРЕАКТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

2

Наявність лише контрольної лінії (С) у вікні результату
вказує на нереактивний результат.
Уважно прочитайте інструкцію з використання тестового набору Bioline™
HBsAg WB

C

T

РЕАКТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

3

4

Подивіться на термін придатності на зворотному боці фольгованої упаковки.
Якщо термін придатності минув, використовуйте інший набір.

Відкрийте фольговану упаковку і знайдіть наступне:
1. Тестовий пристрій
2. Осушувач
Потім позначте пристрій ідентифікатором пацієнта

1
HBsAg WB
HBsAg WB
HBsAg WB
HBsAg WB
HBsAg WB
HBsAg WB
HBsAg WB
HBsAg WB
HBsAg WB
HBsAg WB
HBsAg WB
HBsAg WB

2

Наявність тестової лінії (T) та контрольної лінії (C) у вікні
результату, незалежно від того, яка лінія з’являється
першою, вказує на реактивний результат.
Увага: Наявність будь-якої лінії тесту, незалежно від
того наскільки слабкою вона є, вважається позитивним
результатом.

C

T

C

T

C

T

C

T

НЕДІЙСНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Якщо контрольна лінія (C) не відображається у
вікні результату після виконання тесту, результат
вважається недійсним. Можливо, інструкції були
дотримані неправильно або тестовий комплект
зіпсований. Рекомен-дується повторно перевірити
зразок за допомогою нового тестового пристрою.

