
Тест-панель на гепатит В (5 в 1)  

(сироватка/плазма крові) 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ  

Тест-панель на гепатит В (5 в 1) – це швидкий якісний імуноаналіз для якісного визначення 

маркерів вірусного гепатиту B (HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb та HBcAb) в сироватці або 

плазмі людини в зручному форматі одноступеневого тесту.  

Тестування і його результати мають використовуватися тільки медичними фахівцями або 

науковцями. Тест не повинен використовуватися без відповідного нагляду. 

 

ПРИНЦИП ДІЇ 

Тест-панель на гепатит В (5 в 1) складається з 5 хроматографічних тест-смужок, кожна смужка 

виявляє певний маркер вірусного гепатиту В. 

1. Метод тестування HBsAg 

Даний метод використовує унікальні моноклональні (мишачі) антитіла до селективно 

ідентифікованого HBsAg в тестовому зразку. У міру того як тестовий зразок проходить через 

шар адсорбенту за допомогою хроматографії, промаркований кон’югат HBsAg антитіло-

барвник зв’язується з HBsAg в зразку, утворюючи комплекс антитіло:антиген. Цей комплекс 

зв’язується з іммобілізованим антитілом в позитивній реакційній зоні і буде виробляти 

забарвлену пурпурну лінію у випадку, коли концентрація HBsAg вище рівня виявлення  

2 нг/мл, який запропонований для методу імуноаналізу. Незв’язаний кон’югат з барвником 

зв’язується з реагентом в негативній контрольній зоні, виробляючи пурпурний колір лінії, 

демонструючи, що реагенти і пристрої функціонують правильно. 

2. Метод тестування HBsAb  

Даний метод використовує унікальні антигени селективно ідентифікованого HBsAb в 

тестовому зразку. У міру того як тестовий зразок проходить через шар адсорбенту за 

допомогою хроматографії, промаркований кон’югат HBsAb барвник зв’язується з HBsAb в 

зразку, утворюючи комплекс антитіло:антиген. Цей комплекс зв’язується з іммобілізованим 

антитілом в позитивній реакційній зоні і буде виробляти забарвлену пурпурну лінію у 

випадку, коли концентрація HBsAb вище рівня виявлення 30 МО/мл, який запропонований 

для методу імуноаналізу. Незв’язаний кон’югат з барвником зв’язується з реагентом в 

негативній контрольній зоні, виробляючи пурпурний колір лінії, демонструючи, що реагенти і 

пристрої функціонують правильно. 

3. Метод тестування HBeAg  

Даний метод використовує унікальні моноклональні (мишачі) антитіла до селективно 

ідентифікованого HBeAg в тестовому зразку. У міру того як тестовий зразок проходить через 

шар адсорбенту за допомогою хроматографії, промаркований кон’югат HBeAg антитіло-

барвник зв’язується з HBeAg в зразку, утворюючи комплекс антитіло:антиген. Цей комплекс 

зв’язується з іммобілізованим антитілом в позитивній реакційній зоні і буде виробляти 

забарвлену пурпурну лінію у випадку, коли концентрація HBeAg вище рівня виявлення                   

2 НКО/мл, який запропонований для методу імуноаналізу. Незв’язаний кон’югат з барвником 

зв’язується з реагентом в негативній контрольній зоні, виробляючи пурпурний колір лінії, 

демонструючи, що реагенти і пристрої функціонують правильно. 

4. Метод тестування HBeAb  

Даний метод використовує унікальні моноклональні (мишачі) антитіла до селективно 

ідентифікованого анти-HBe в тестовому зразку. У міру того як тестовий зразок проходить 

через шар адсорбенту за допомогою хроматографії, промаркований кон’югат анти-HBe 

моноклональне  антитіло-барвник конкурує з анти-HBe в тестовому зразку в позитивній 

реакційній зоні і не буде виробляти забарвлену лінію у випадку, коли концентрація анти-HBe 

вище рівня виявлення 2 НКО/мл, який запропонований для методу імуноаналізу. Незв’язаний 

кон’югат барвник зв’язується з реагентом в негативній контрольній зоні, виробляючи 

пурпурний колір лінії, демонструючи, що реагенти і пристрої функціонують правильно. 

5. Метод тестування HBсAb  

Даний метод використовує унікальні моноклональні (мишачі) антитіла до селективно 



ідентифікованого анти-HBс в тестовому зразку. У міру того як тестовий зразок проходить 

через шар адсорбенту за допомогою хроматографії, промаркований кон’югат анти-HBс 

моноклональне  антитіло-барвник конкурує з анти-HBс в тестовому зразку в позитивній 

реакційній зоні і не буде виробляти забарвлену пурпурну лінію у випадку, коли концентрація 

анти-HBс вище рівня виявлення 2 НКО/мл, який запропонований для методу імуноаналізу. 

Незв’язаний кон’югат барвник зв’язується з реагентом в негативній контрольній зоні, 

виробляючи пурпурний колір лінії, демонструючи, що реагенти і пристрої функціонують 

правильно. 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ  

1. Уважно ознайомтеся з інструкцією з використання перед тестування.. 

2. Тільки для професійного використання. 

3. Не використовуйте тестовий  пристрій після закінчення терміну придатності. 

4. Тестовий пристрій повинен залишатися у герметичній упаковці до моменту використання. 

Не використовуйте, якщо герметичність упаковки пошкоджена.  

5. Не використовувати тест-касету повторно. 

6. Зразок може бути інфекційним. Належно обробляйте і утилізуйте використані пристрої. 

 

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ 

Реагенти, що поставляються, можна зберігати в холодильнику (2°-8°С), або при кімнатній 

температурі (18°-30°C), вони стабільні протягом терміну придатності, який вказано на 

упаковці. НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ. Термін придатності 24 місяця. 

 

СКЛАД НАБОРУ 

 Тест-панель на гепатит В (5 в 1) містить наступний набір для виконання аналізу:  

1. Тест-касета   
2. Інструкція з використання 

3. Піпетка 

4. Буферний розчин 

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО НЕ  ВХОДЯТЬ ДО НАБОРУ: 

1. Годинник або таймер 

2. Контейнер для зразка 

3. Одноразові гумові рукавички 

 

ЗБІР І ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ 

Сироватка або плазма 

1. Зібрати зразки сироватки або плазми згідно регулярної клінічної лабораторної процедури. 

2. Тільки ті зразки, які чисті, прозорі і з гарною плинністю можна використовувати для аналізу. 

3. Ті зразки, які явно гемолізовані, надзвичайно згущені або з дуже високим рівнем жиру не 

придатні для аналізу. 

4. Зберігання: Зразки слід зберігати в холодильнику, якщо вони не тестуються в день забору. 

Зразки повинні бути заморожені, якщо не тестуються протягом 3-х днів. Уникайте 

заморожування і розмороження зразків більше 2-3 разів перед використанням. 0,2% азиду 

натрію може бути додано до зразка як консервант, що не впливає на результати аналізу.  

 

ПРОЦЕДУРА ТЕСТУ 

1. Доведіть тест-пристрій в упаковці до кімнатної температури. Не відкривати фольгову 

упаковку до моменту проведення аналізу. 

2. Вийміть тест-панель із захисної упаковки, розірвавши по лінії розриву. Покладіть на рівну 

чисту та суху поверхню. 

3. Додайте 60 мкл (2 краплі) сироватки або плазми до кожної лунки для зразка та водночас 

почніть відлік часу. 

4. Додайте 40 мкл (1 крапля) буфера до кожної лунки для зразка, якщо сироватка або плазма 

в’язка. 



5. Інтерпретуйте результаті після 20 хвилин. Не враховуйте результати після  30 хвилин. 

 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

(1) HBsAg, HBsAb, HBeAg 

ПОЗИТИВНИЙ: Наявність двох забарвлених ліній, одна в тестовій зоні (Т), і друга -  лінія в 

контрольній зоні (С).  

 
            Позитивний       Негативний      Недійсний 

 

НЕГАТИВНИЙ: Наявність тільки однієї забарвленої лінії в контрольній зоні (С) та відсутність 

лінії в тестовій зоні (Т). 

 

РЕЗУЛЬТАТ НЕДІЙСНИЙ. Якщо контрольна лінія не з’явилася в контрольній зоні, результат 

недійсний, незалежно від того чи наявна або відсутня тестова лінія..  

 

Примітка:Недостатній об’єм зразка або неправильно проведена процедура є найбільш 

ймовірною причиною відсутності контрольної лінії. Прочитайте ще раз процедуру проведення 

і повторіть тест з новим тест-пристроєм. Якщо проблема залишається, будь ласка, зверніться 

до місцевого дистриб’ютора. 

   

(2) HBeAb, HBсAb 

 
 

Негативний    Слабопозитивний      Позитивний                     Недійсний 

 

 

ПОЗИТИВНИЙ: Наявність однієї забарвленої лінії в контрольній зоні та відсутність тестової 

лінії.  

СЛАБОПОЗИТИВНИЙ: Якщо одна забарвлена лінія з'явилася в контрольній ділянці (С) і 

слабо забарвлена лінія в тестовій ділянці (Т), то результат вважається слабопозитивним. 

НЕГАТИВНИЙ: Наявність двох забарвлених ліній. одна в контрольній зоні (С) і друга лінія в 

тестовій зоні (Т). 

РЕЗУЛЬТАТ НЕДІЙСНИЙ: Якщо контрольна лінія не з’явилася в контрольній зоні, результат 

недійсний, незалежно від того чи наявна або відсутня тестова лінія..  

 

Примітка:Недостатній об’єм зразка або неправильно проведена процедура є найбільш 

 



ймовірною причиною відсутності контрольної лінії. Прочитайте ще раз процедуру проведення 

і повторіть тест з новим тест-пристроєм. Якщо проблема залишається, будь ласка, зверніться 

до місцевого дистриб’ютора. 

 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 

Пристрій містить контроль процедури. Забарвлена лінія в контрольній зоні «С» підтверджує 

коректність техніки процедури та те, що реагенти працюють. 

 

Специфічність 

Перехресна реактивність була протестована з Anti-HCV,Anti-TP(Syphilis),Anti-hiv,Anti-

HAV,EBV позитивними зразками, перехресної реактивності не було виявлено в зазначених 

вище зразках. 

 

Чутливість 

Пороговий рівень виявлення HBsAg - 2ng/ml, пороговий рівень виявлення HBsAb - 30 IU/ml，

пороговий рівень виявлення HBeAg - 2NCU/ml, пороговий рівень виявлення HBeAb - 2NCU/ml 

пороговий рівень виявлення HBcAb - 2NCU/ml. 

ГРАФІЧНІ СИМВОЛИ: 

 

Повторно використовувати ЗАБОРОНЕНО 
 

КОД ПАРТІЇ 

 

  
 

МЕДИЧНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ 

IN VITRO 

 
ВИКОРИСТОВУВАТИ ДО  

 

ТЕМПЕРАТУРНЕ ОБМЕЖЕННЯ 
 

 

МІСТИТЬ ДОСТАТНЬО 

ДЛЯ (n -) ВИПРОБУВАНЬ 

 
ОЗНАЙОМТЕСЬ З ІНСТРУКЦІЄЮ З 

ВИКОРИСТАННЯ  
  

НОМЕР ЗА КАТАЛОГОМ 

КОНТАКТНІ ДАНІ ВИРОБНИКА: 

Core Technology Co., Ltd. 

Юридична адреса:  

Room 100,C Building,No.29,Life Park Road, 

Changping District,Beijing,102206, КИТАЙ 

Адреса виробництва: 

No.30, Area 9, Douda Avenue, Fangshan District,  

Beijing, 102433,P.R. China  

Тел. +86(10)69390616  

Факс: +86(10)69390660 

E-mail: sales@coretests.com 

 

Уповноважений представник в Україні:  

ТОВ «Окіра»  

07401 м. Бровари, Зазимський шлях, 22.  

Моб.: (067) 8981444 

E-mail: info@selftest.com.ua  

selftest.com.ua  
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