
 

 

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

Інструкція з використання 
REF: ITE-402 Укр 

 
Швидкий тест для якісного виявлення антитіл до токсину 
правця в цільній крові, сироватці або плазмі. 
Лише для професійної діагностики in vitro. 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
Швидкий тест на правець, касета (цільна кров/сироватка/плазма) – 
це швидкий хроматографічний імуноаналіз для якісного виявлення 
антитіл до токсину правця в цільній крові, сироватці або плазмі; 
використовується як допомога в діагностиці правцевої інфекції.  
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
Clostridium tetani – це бактерія, яка викликає правець у людини. 
Clostridium tetani – грам-позитивна анаеробна паличкоподібна 
бактерія, що утворює спори. При потраплянні в організм через 
рану, вона може розмножуватися і виробляти токсин, який впливає 
на нерви і контролює активність м'язів. Токсин Clostridium tetani 
зв'язується з мембранами периферійних нервових клітин і 
пригнічує вивільнення нейромедіаторів. 
Антитіла до токсину правця продукуються у людини шляхом 
ін'єкційно введеного хімічно інактивованого правцевого токсину 
(правцевого анатоксину). Імунізація є найкращим способом 
запобігання інфекціям C. tetani у дітей і дорослих. Крім того, 
ін'єкційне введення специфічних та очищених антиправцевих 
антитіл IgG використовується для того, щоб стримувати дію 
токсину під час гострої інфекції. 
Іноді краще знати рівень антиправцевих антитіл у пацієнта, 
оцінювати їх імунний статус, щоб визначити необхідність 
додаткової вакцинації, яка б забезпечила імунітет до токсину 
правця. 
У надзвичайних ситуаціях для лікарів важливо знати імунний 
статус для того, щоб прийняти рішення про правильну 
антиправцеву профілактику у пацієнтів з високим ризиком (глибокі 
рани). 
ПРИНЦИП ДІЇ 
Швидкий тест на правець, касета (цільна кров/сироватка/плазма) – 
це якісний мембранний імуноаналіз для виявлення антитіл до 
токсину правця в цільній крові, сироватці або плазмі. У цьому тесті 
очищений правцевий анатоксин (непатогенне похідне правцевого 
токсину) іммобілізований в зоні тестової лінії тесту. Після 
додавання зразка до отвору для зразка касети, він реагує з 
правцевим анатоксином, нанесеним на частинки в тесті. Ця суміш 
мігрує хроматографічно вздовж тесту та взаємодіє з очищеним 
правцевим анатоксином. Якщо зразок містить антитіла до правця, 
в зоні тестової лінії з'явиться кольорова лінія, що вказує на 
позитивний результат. Якщо зразок не містить антитіл до правця, 
то в цій зоні не з'явиться кольорова лінія, що вказує на негативний 
результат. Як процедурний контроль, кольорова лінія завжди 
з’являтиметься в зоні контрольної лінії, вказуючи на те, що був 
доданий належний об'єм зразка та відбулося просочування 
мембрани. 
РЕАГЕНТИ 
Тест містить частинки, вкриті правцевим анатоксином, та 
очищений правцевий анатоксин, нанесений на мембрану. 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
 Тільки для професійної діагностики in vitro. Не використовуйте 

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

обробка зразків і набору. 
 Не використовувати тест-касету, якщо герметична упаковка 

пошкоджена. 
 Поводьтеся зі зразками так, ніби вони містять інфекційні агенти. 

Дотримуйтеся встановлених застережень щодо мікробіологічних 

загроз протягом тестування та дотримуйтеся стандартних 
процедур для належної утилізації зразків. 

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

 Використані матеріали тестування мають бути знищені 
відповідно до місцевих правил. 

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

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ 
Зберігати у герметичній упаковці виробника при кімнатній 
температурі або в холодильнику (2-30°C). Тест-касета стабільна 
до дати, яка нанесена на герметичну упаковку. Тест-касета 
повинна залишатися в герметичній упаковці до моменту 
застосування. НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ. Не використовувати після 
закінчення терміну придатності.  
ЗАБІР І ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ 
Швидкий тест на правець, касета (цільна кров/сироватка/плазма) 
може бути проведений з використанням цільної крові, сироватки 
або плазми. 
Дії для того, щоб забрати зразки цільної крові з пальця: 
 Вимийте руку пацієнта з 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. 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 тест-касети за 

допомогою піпетки або мікропіпетки приблизно 25 мкл. Піпетка, 
яка постачається разом з тестом, дозує приблизно 25 мкл на 
одну краплю, навіть якщо було забрано більше крові.  

Тестування слід проводити відразу ж після забору зразка. Не 
залишайте зразки при кімнатній температурі протягом тривалого 
часу.  
Дії для того, щоб забрати зразки сироватки/плазми: 
 Забрати цільну кров шляхом венепункції. 
 Відокремити сироватку або плазму з крові якомога швидше, 

щоб уникнути гемолізу. Використовуйте тільки прозорі, 
негемолізовані зразки. 

Зразки сироватки або плазми можуть зберігатися при температурі 
2-8°C до 3 днів. Для тривалого зберігання зразки слід зберігати 
при температурі нижче –20°C. Цільна кров, зібрана шляхом 
венепункції, може зберігатися при температурі 2-8°С, якщо 
тестування відбудеться протягом 2 днів після забору крові. Не 
заморожувати зразки цільної крові. 
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 з місцевими правилами щодо транспортування 
етіологічних агентів.  
МАТЕРІАЛИ 

Матеріали, що надаються 
• Тест-касети • Піпетки • Буфер • Інструкція з використання 

Необхідні матеріали, які не входять до набору 
• Контейнери для забору зразка                           • Центрифуга  
• Ланцети (лише для цільної крові з пальця)       • Таймер  
• Гепаринізовані капілярні трубки і гумова груша (лише для цільної 

крові з пальця)  

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ 
Довести тест-касету, зразок, буфер і/або контрольні зразки до 
кімнатної температури (15-30°С) перед тестуванням. 
1. Довести упаковку до кімнатної температури перед її відкриттям. 

Вийняти тест-касету з герметичної упаковки і використати 
якомога швидше. 

2. Покладіть касету на чисту та рівну поверхню. 
Для зразків сироватки або плазми: 
 Тримаючи піпетку вертикально, перенести 1 краплю 

сироватки або плазми (приблизно 25 мкл) в отвір для зразка 
тест-касети, потім додати 3 краплі буфера (приблизно 120 
мкл) і запустити таймер. Дивитись на рисунок нижче. 

Для зразків цільної крові, зібраної шляхом венепункції: 
 Тримаючи піпетку вертикально, перенести 1 краплю цільної 

крові (приблизно 25 мкл) в отвір для зразка, потім додати 3 
краплі буфера (приблизно 120 мкл) і запустити таймер. 
Дивитись на рисунок нижче. 

3. Чекайте появи кольорової (-их) лінії (-ій). Інтерпретуйте 
результати через 10 хвилин. Не інтерпретувати результат 
пізніше, ніж через 20 хвилин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

(Будь ласка, дивіться на рисунок вище) 
ПОЗИТИВНИЙ:* З’являються дві чіткі кольорові лінії. Одна 
кольорова лінія з’являється в контрольній зоні (C) і друга 
кольорова лінія – в тестовій зоні (Т). 
*ПРИМІТКА: Інтенсивність кольору в зоні тестової лінії (Т) 
варіюється в залежності від концентрації антитіл до правця, 
присутніх у зразку. Тому будь-який відтінок кольору в тестовій зоні 
(Т) слід вважати позитивним. 
НЕГАТИВНИЙ: Одна кольорова лінія з’являється в 
контрольній зоні (С). Ніяка видима лінія не з’являється в тестовій 
зоні (Т). 
НЕДІЙСНИЙ: Контрольна лінія не з’явилася. Недостатній об’єм 
зразка або неправильна методика проведення процедури є 
найбільш імовірними причинами відсутності контрольної лінії. 
Потрібно перевірити методику та повторити тест з новою тест-
касетою. Якщо проблема залишається невирішеною, припинити 
використання тест-набору негайно і звернутися до місцевого 
дистриб’ютора. 
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
Процедурний контроль включений у тест. Кольорова лінія, що 
з’являється в контрольній зоні (С), є внутрішнім процедурним 
контролем, що підтверджує достатній об'єм зразка і коректність 
техніки виконання процедури. Стандартні зразки для контролю не 
постачаються з тест-набором. Рекомендується, щоб позитивні і 
негативні стандартні зразки для контролю тестувалися згідно з 
належною лабораторною практикою для підтвердження процедури 
аналізу та коректності роботи тесту.  
ОБМЕЖЕННЯ 



 

 

1. Швидкий тест на правець, касета (цільна кров/сироватка/плазма) 
призначений тільки для професійної діагностики in vitro. Він 
використовується лише для виявлення антитіл до правця у 
зразках цільної крові, сироватки або плазми. Ні кількісне 
значення, ні рівень зростання концентрації антитіл до правця не 
можуть бути визначені цим якісним тестом. 

2. Швидкий тест на правець, касета (цільна кров/сироватка/плазма) 
буде показувати лише наявність антитіл до правця у зразку та не 
може бути використаний як єдиний критерій при постановці 
діагнозу правцевої інфекції. 

3. Як і у випадку використання всіх діагностичних тестів, усі 
результати мають бути інтерпретовані разом з іншою клінічною 
інформацією, доступної лікареві. 

4. Якщо результат тесту негативний, а клінічні симптоми 
зберігаються, рекомендоване додаткове тестування з 
використанням інших клінічних методів. Негативний результат у 
жодному разі не виключає можливості правцевої інфекції.  

ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ 
Швидкий тест на правець, касета (цільна кров/сироватка/плазма) 
був порівняний з провідним тестом на правець ELISA і 
продемонстрував загальну точність 97,8%. 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Клінічна чутливість, специфічність і точність 
Загалом 596 зразків були протестовані Швидким тестом на 
правець, касета (цільна кров/сироватка/плазма) і тестом на 
правець ELISA, обидва вони могли виявити 128 позитивних 
результатів і 455 негативних результатів, чутливість Швидкого 
тесту на правець, касета склала 94,1%, специфічність – 98,9%. 

Чутливість і специфічність 
Метод Тест на правець EIA Загальні 

результати Швидкий 
тест на 

правець, 
касета 

Результати Позитивний  Негативний 
Позитивний 128 5 133 
Негативний 8 455 463 

Загальні результати 136 460 596 
Відносна чутливість: 94,1% (95% CI*: 88,7%-97,4%)  
Відносна специфічність: 98,9% (95% CI*: 97,5%-99,6%) 
Точність: 97,8% (95% CI*: 96,3%-98,8%)  
*Довірчий інтервал 

Точність 
Intra-аналіз 

Внутрішньосерійна точність була визначена з використанням 10 
повторів 4 типів зразків: негативних, низькопозитивних, 
середньопозитивних і високопозитивних. Негативні, 
низькопозитивні, середньопозитивні і високопозитивні зразки були 
правильно визначені в >99% випадків. 

Inter-аналіз 
Міжсерійна точність була визначена з використанням 10 
незалежних аналізів тих самих 4 типів зразків: негативних, 
низькопозитивних, середньопозитивних і високопозитивних. Три 
різні серії Швидкого тесту на правець, касета (цільна 
кров/сироватка/плазма) були протестовані з негативними, 
низькопозитивними, середньопозитивними та високопозитивними 
зразками. Зразки були правильно визначені у >99% випадків. 

Перехресна реактивність 
Сироватки, що містили відомі кількості антитіл до правця, 
тестувалися разом з гепатитами А, В, С, Е, ВІЛ і сифілісом. Не 
було виявлено перехресної реактивності, що свідчить про те, що 
Швидкий тест на правець, касета (цільна кров/сироватка/плазма) 
має високий ступінь специфічності щодо антитіл до токсину правця.  

Інтерферуючі субстанції 
Швидкий тест на правець, касета (цільна кров/сироватка/плазма) 
був протестований стосовно можливої інтерференції з 
використанням видимо гемолізованих і ліпемічних зразків, а також 
зразків сироваток, що містили високі рівні білірубіну. Також не було 
виявлено інтерференції у зразках, що містили до 1000 мг/дл 

гемоглобіну, до 1000 мг/дл білірубіну та до 2000 мг/дл людського 
сироваткового альбуміну. 
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Графічні символи 
 

Увага, дивись 
інструкцію з 

використання 
 

 

Містить 
достатньо для 

(n-) 
випробувань 

 

 

Уповноважений 
представник в 

ЄС 
 

Тільки для 
діагностики in vitro 

 

 

Використати 
до 

 

 

Повторно 
використовувати  
ЗАБОРОНЕНО 

 

Зберігати за 
температури 2-

30°C 
 

 

Код партії  

 

Номер за 
каталогом 

 

Не 
використовувати, 

якщо упаковка 
пошкоджена 

 

 

Виробник  

 

Ознайомтеся з 
інструкцією з 
використання 
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