
 

 
 

Швидкий тест на прокальцитонін (PCT),  касета 
(Цільна кров/сироватка/плазма) 

Інструкція для застосування 
REF: CPC-402 Укр 

Швидкий тест для якісного виявлення прокальцитоніну у цільній 
крові, сироватці або плазмі крові людини. 
Лише для професійної діагностики in vitro.  
 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
Швидкий тест на прокальцитонін (PCT), касета (цільна 
кров/сироватка/плазма) - швидкий хроматографічний імуноаналіз 
для якісного виявлення прокальцитоніну у цільній крові, сироватці 
або плазмі крові людини. 
 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
Прокальцитонін (PCT) - це маленький протеїн, що містить 116 
амінокислотних залишків з молекулярною масою приблизно 13кДа, 
який вперше був описаний Moullec та ін. у 1984. PCT природно 
продукується у C-клітинах щитоподібної залози. У 1993 
підвищення рівня PCT було виявлено у пацієнтів з системною 
інфекцією бактеріального походження та на сьогоднішній день 
PCT вважається головним маркером захворювань, які асоційовані 
з системним запаленням та сепсисом. Діагностична цінність PCT у 
тісній кореляції між концентрацією PCT та тяжкістю запалення. 
Було доведено, що «запальний» PCT у С-клітинах не 
продукується. Можливо клітини нейроендокринного походження є 
джерелом PCT під час запалення. 
 
ПРИНЦИП ДІЇ 
Швидкий тест на прокальцитонін (PCT), касета (цільна 
кров/сироватка/плазма) - це якісний імуноаналіз з використанням 
бокового потоку для виявлення PCT в цільній крові, сироватці або 
плазмі крові. Мембрана попередньо покрита анти- PCT антитілами 
в зоні тестової лінії. Під час тестування зразок цільної крові, 
сироватки або плазми крові реагує з частинками, вкритими анти-
PCT антитілами. Суміш мігрує вздовж мембрани за допомогою 
капілярних сил та реагує з анти- PCT антитілами на мембрані та 
генерує кольорову лінію. Наявність кольорової лінії в тестовій зоні 
означає позитивний результат, відсутність її – негативний 
результат. В якості процедурного контролю кольорова лінія в 
контрольній зоні буде з’являтися завжди. Це означає, що був 
доданий достатній об’єм зразка та відбулося просочування 
мембрани. 
 
РЕАГЕНТИ 
Тест-касета містить частинки, вкриті мишачими анти-PCT 
антитілами, та мишачі анти-PCT антитіла, нанесені на мембрану. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
Будь ласка, прочитайте інформацію, яка присутня в інструкції 
для застосування перед проведенням тестування. 
1. Тільки для професійної діагностики in vitro. Не використовуйте 

після закінчення терміну придатності. 
2. Не слід їсти, пити або курити в приміщенні, де відбувається 

обробка зразків та набору. 
3. Поводьтеся зі зразками так, ніби вони містять інфекційні агенти. 

Дотримуйтесь встановлених застережень проти мікробіологічних 
агентів протягом тестування та дотримуйтесь стандартних 
процедур для належної утилізації зразків. 

4. Одягайте захисний одяг, такий як лабораторні халати, 
одноразові рукавички і окуляри для захисту очей під час 
тестування зразків. 

5. Враховувати, що вологість і температура можуть негативно 
вплинути на результати.  

 
ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ 
Тестовий пристрій слід зберігати в упаковці при кімнатній 
температурі або в холодильнику (2-30 °С). Тестовий пристрій 
стабільний до кінця терміну придатності, зазначеного на 
герметичній упаковці. Тестовий пристрій повинен залишатися в 
герметичній упаковці до моменту застосування. Не заморожувати. 
Не використовувати після закінчення терміну придатності. 
 
ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ 

 У швидкому тесті на прокальцитонін (PCT), касета (цільна 
кров/сироватка/плазма) можуть використовуватися зразки 
цільної крові, зібраної як з пальця, так і шляхом венепункції, 
сироватки або плазми. 

Дії для того, щоб зібрати зразки цільної крові шляхом венепункції: 
зібрати некоагульований зразок крові (використовуючи гепарин 
натрію або літію, калію або натрію ЕДTA, оксалат натрію, цитрат 
натрію) слідуючи стандартним лабораторним процедурам. 
Дії для того, щоб зібрати зразки цільної крові з пальця: 

 Вимийте руку пацієнта милом і теплою водою або очистіть 
спиртовим тампоном. Дайте висохнути. 

 Масажувати руку, не торкаючись місця проколу, розтираючи її 
до кінчиків середнього або безіменного пальців. 

 Проколоти шкіру стерильним ланцетом (скарифікатором). 
Витерти першу краплю крові. 

 Акуратно масажувати руку від зап’ястя до пальців, щоб 
сформувати округлену краплю крові в місці пункції. 

 Додати зразок цільної крові з пальця до отвору для зразка 
касети за допомогою капілярної трубки:  

 Занурити кінчик капілярної трубки у кров, доки не набереться 
приблизно 50 мкл. Уникати утворення повітряних бульбашок.  

 Одягніть гумову грушу на верхній кінець капілярної трубки, 
потім стисніть грушу, щоб додати цільну кров в отвір для 
зразка (S) в тест-касеті. 

 Відокремити сироватку або плазму як можна швидше щоб 
уникнути гемолізу. Використовувати лише чисті, негемолізовані 
зразки.  

 Тестування слід проводити негайно після забору зразка. Не 
залишайте зразки при кімнатній температурі протягом тривалого 
часу. Зразки сироватки або плазми можуть зберігатися при 

температурі 2-8 ℃ протягом до 3 днів перед тестуванням. Для 

тривалого зберігання зразки слід заморозити та зберігати при 
температурі нижче –20 °C. Цільна кров, зібрана шляхом 
венепункції, може зберігатися при температурі 2-8 °С протягом 
не більше 2 днів після забору. Не заморожувати зразки цільної 
крові. Цільна кров, зібрана з пальця, повинна тестуватися 
негайно. 

Доведіть зразки до кімнатної температури перед тестуванням. 
Заморожені зразки мають бути повністю розморожені та добре 
перемішані перед тестуванням. Зразки не можна заморожувати та 
розморожувати повторно. 
Якщо зразки необхідно транспортувати, вони повинні бути 
упаковані згідно локальних правил щодо транспортування 
етіологічних агентів. 
 

МАТЕРІАЛИ  
Матеріали, що надаються: 
1. Тест-касети 
2. Піпетки 
3. Буфер 
4. Інструкція з використання 
Необхідні матеріали, що не входять до набору:   
1. Контейнери для зразка 
2. Цетрифуга (для плазми)  
3. Таймер 
 
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ 
Довести тестовий набір, зразок, буфер і/або контрольні 
зразки до кімнатної температури (15-30 °С) перед тестуванням. 
1. Вийняти тест-касету з герметичної упаковки та використати 

якомога швидше. Найкращі результати будуть отримані, якщо 
провести тестування протягом однієї години. 

2. Покладіть касету на чисту та рівну поверхню.  
Для зразків сироватки або плазми:  
Тримаючи піпетку вертикально, додати 1 краплю сироватки 
або плазми (приблизно 25 мкл) до отвору для зразка (S) тест-
касети та додати 1 краплю буфера (приблизно 40 мкл), та 
запустіть таймер. Дивись рисунок нижче.  
Для зразків цільної крові, зібраної шляхом венепункції:  
Тримаючи піпетку вертикально, додати 2 краплі цільної крові 
(приблизно 50 мкл) до отвору для зразка (S) тест-касети,та 
додати 1 краплю буфера (приблизно 40 мкл), та запустіть 
таймер. Дивись рисунок нижче. 
Для зразків цільної крові з пальця: 
Використовуючи капілярні трубки для зразків: Заповнити 
капілярну трубку та додати приблизно 50 мкл цільної крові з 
пальця  до отвору для зразка (S) тест-касети, та додати 1 
краплю буфера (приблизно 40 мкл), та запустіть таймер. 
Дивись рисунок нижче. 

3. Зачекайте появи кольорової лінії. Інтерпретуйте результат 
через 15 хвилин. Не можна інтерпретувати результат через 20 
хвилин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ (будь ласка зверніться до 
рисунків вище) 
Позитивний:* з’являються дві чіткі кольорові лінії. Одна 
кольорова лінія завжди з’являється в контрольній зоні (С), та одна 



 

лінія в тестовій зоні (T). 
* Примітка: Інтенсивність кольору в тестовій зоні (T) буде 
залежати від концентрації PCT антигена, присутнього у зразку. 
Будь-який відтінок кольорової лінії в тестовій зоні (T) слід вважати 
позитивним. 
Негативний: у контрольній зоні (C) з’являється одна 
кольорова лінія. В тестовій зоні (T) не з’являється кольорова 
лінія.  
Недійсний: не з’явилася контрольна лінія. Недостатній обсяг 
зразка або неправильна методика проведення процедури є 
найбільш ймовірними причинами відсутності контрольної лінії. 
Потрібно перевірити методику та повторити тест з новим тест-
пристроєм. Якщо питання залишаються невирішеними, припинити 
використання тест-набору негайно і звернутись до місцевого 
дистриб’ютора. 
 
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
Внутрішній контроль включений в тест. Кольорова лінія, що 
з’являється в контрольній зоні (С), є внутрішнім процедурним 
контролем, що підтверджує достатній обсяг зразка і коректність 
техніки процедури. 
Стандартні зразки для контролю не поставляються з тест-
пристроєм. Рекомендується, щоб позитивні і негативні тести 
проводилися згідно з належною лабораторною практикою для 
підтвердження процедури аналізу та коректності проведення тесту. 
LIMIT 
ОБМЕЖЕННЯ 
1. Швидкий тест на прокальцитонін (PCT), касета (цільна 

кров/сироватка/плазма) призначений лише для діагностики in 
vitro. Цей тест призначений для виявлення PCT у зразках цільної 
крові, сироватки або плазми крові. 

2. Швидкий тест на прокальцитонін (PCT), касета (цільна 
кров/сироватка/плазма) не визначає  рівень PCT у зразках, 
менший за 1 нг/мл. 

3. Як і у випадку використання будь-якого діагностичного тесту, всі 
результати повинні бути розглянуті разом з іншою клінічною 
інформацією, доступною лікарю. 

4. У деяких випадках може бути підвищений рівень 
прокальцитоніну через неінфекційні причини: 

 Протягом перших днів після травм або хірургічних втручань, 
опіків, при вивільненні прозапальних цитокінів, раку легенів 
(вівсяно-клітинна карцинома), медулярна карцинома 
щитоподібної залози (C-клітинна карцинома). 

 Новонароджені, < 48 годин. 

 Тяжкий кардіогенний шок. 
 
ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ 
Швидкий тест на прокальцитонін (PCT), касета (цільна 
кров/сироватка/плазма) був порівняний з провідним комерційним 
тестом (PCT EIA тест). Кореляція між двома тестовими системами 
склала 98,8%. 
 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Чутливість 
Швидкий тест на прокальцитонін (PCT), касета (цільна 
кров/сироватка/плазма) правильно визначив групу зразків і був 
порівняний з провідним комерційним тестом (PCT EIA тест) з 
використанням клінічних зразків. Результати показали відносну 
чутливість швидкого тесту на прокальцитонін (PCT), касета (цільна 
кров/сироватка/плазма) 98,7%, та відносну специфічність 98,9%. 
 

Метод EIA 
Загалом 

Швидкий тест на 
прокальцитонін 
(PCT), касета 
(цільна кров/ 
сироватка/плазма) 

Результати Позитивний Негативний 

Позитивний 231 3 234 

Негативний 3 280 283 

Загалом 234 283 517 

Відносна чутливість: 98,7% (95%CI*: 96,3%-99,7%)  
Відносна специфічність: 98,9% (95%CI*: 96,9%-99,8%) 
Точність: 98,8% (95%CI*: 97,8%-99,7%)                                   
*Довірчі інтервали 

Точність 
Intra-аналіз 
Точність аналізу була визначена за допомогою 15 повторів 3 
зразків: негативних, низько-позитивних та високо-позитивних. 
Негативні та позитивні значення були правильно ідентифіковані у 
99%. 
Inter-аналіз 
Міжсерійна точність була визначена за допомогою тих же 3 зразків: 
негативних, низько-позитивних та високо-позитивних на PCT в 15 
незалежних аналізах. Три різні серії наборів швидкого тесту на 
прокальцитонін (PCT), касета (цільна кров/сироватка/плазма) були 
протестовані за 10-денний період використовуючи негативні, 
низько-позитивні та високо-позитивні зразки. Зразки були 
правильно ідентифіковані у 99%. 
Перехресна реактивність 
Швидкий тест на прокальцитонін (PCT), касета (цільна 
кров/сироватка/плазма) були протестовані зі зразками, 
позитивними на HAMA (людські антимишачі антитіла), 
ревматоїдний фактор (RF), вірус гепатиту А, сифіліс, ВІЛ, H. Pylori, 
мононуклеоз, цитомегаловірус, краснуху та токсоплазмоз. 
Результати не виявили перехресної реактивності. 
Інтерферуючі субстанції 
Швидкий тест на прокальцитонін (PCT), касета (цільна 
кров/сироватка/плазма) був протестований для виявлення 
можливої інтерференції у видимогемолізованих або ліпемічних 
зразках. Інтерференції не було виявлено. 
Також не було виявлено інтерференції у зразках, які містили до 
2000 мг/дл гемоглобіну, 1000 мг/дл білірубіну, та 2000 мг/дл 
сироваткового альбуміну людини. 
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Hangzhou Economic and Technological  
Development Area, Hangzhou, 310018 Zhejiang, Китай 
 
Уповноважений представник в Україні:  
ТОВ «Окіра» 
07401 м. Бровари, Зазимський шлях, 22.  
Моб.: (067) 8981444 
E-mail: info@selftest.com.ua  
www.selftest.com.ua  
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