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1 ПРИЗНАЧЕННЯ 
1.1 Ця інструкція поширюється на набір реагентів для визначення 
генетичних поліморфізмів, асоційованих з порушеннями обміну речовин, 
методом полімеразної ланцюгової реакції (Генетика Метаболізму), далі по 
тексту набір реагентів. 
1.2 Набір реагентів Генетика Метаболізму призначений для визначення 
генетичних поліморфізмів, асоційованих з порушеннями обміну речовин, 
методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в режимі реального часу в 
препаратах ДНК людини, отриманих з цільної периферичної крові.  

Набір випускається в наступних формах комплектації: 
Комплект реагентів Генетика Метаболізму Фолатів, призначений для 

визначення генетичних поліморфізмів, асоційованих з порушеннями 
фолатного циклу; 

Комплект реагентів Генетика Метаболізму Лактози, призначений для 
визначення генетичних поліморфізмів, асоційованих з порушеннями обміну 
лактози; 

Комплект реагентів Генетика Метаболізму Кальцію, призначений для 
визначення генетичних поліморфізмів, асоційованих з порушеннями обміну 
кальцію, методом ПЛР в режимі реального часу. 
1.3 Функціональне призначення: набір реагентів призначений для 
діагностики in vitro (визначення генетичних поліморфізмів, асоційованих з 
порушеннями обміну речовин, в препаратах ДНК людини, отриманих з 
цільної периферичної крові). 
1.4 Обмеження методу. Немає. 
1.5 Набір може бути використаний в клініко-діагностичних лабораторіях 
медичних установ і науково-дослідницькій практиці. 
1.6 Застосування набору реагентів не залежить від популяційних і 
демографічних аспектів. Протипоказань до застосування немає. 
1.7 Потенційні учасники: кваліфікований персонал, навчений методам 
молекулярної діагностики та правилам роботи в клініко-діагностичній 
лабораторії. 
1.8 Застосовувати набір реагентів строго за призначенням відповідно до 
даної інструкції по застосуванню. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРУ 
2.1 Склад набору 

 R1-H908-N3/4UA, Генетика Метаболізму Фолатів  

Найменування компонентів Зовнішній вигляд 
Кількість 
пробірок / 
флаконів 

Номінальний 
об´єм компонента 

Суміші для ампліфікації:    
1. MTHFR: 677 C>T 

 
Прозора безбарвна рідина 1 пробірка 960 µl (мкл) 

2. MTHFR: 1298 A>C 
(Glu429Ala) Прозора безбарвна рідина 1 пробірка 960 µl (мкл) 

3. MTR: 2756 A>G (Asp919Gly) Прозора безбарвна рідина 1 пробірка 960 µl (мкл) 
4. MTRR: 66 A>G (lle22Met) Прозора безбарвна рідина 1 пробірка 960 µl (мкл) 
ПЛР-буфер Прозора безбарвна рідина 2 пробірки 960 µl (мкл) 

Taq-АТ-полімераза Прозора безбарвна в'язка 
рідина 1 пробірка 96 µl (мкл) 

Мінеральне масло Прозора безбарвна в'язка 
масляниста рідина 1 флакон 3,84 ml (мл) 

 

 R1-H941-N3/4UA, Генетика Метаболізму Лактози 

Найменування компонентів Зовнішній вигляд Кількість 
пробірок 

Номінальний 
об´єм компонента 

Суміші для ампліфікації:    
1. MCM6: -13910 T>C Прозора безбарвна рідина 1 пробірка 960 µl (мкл) 
ПЛР-буфер Прозора безбарвна рідина 1 пробірка 480 µl (мкл) 

Taq-АТ-полімераза Прозора безбарвна в'язка 
рідина 1 пробірка 24 µl (мкл) 

Мінеральне масло Прозора безбарвна в'язка 
масляниста рідина 1 пробірка 960 µl (мкл) 

 

 R1-H913-N3/4UA, Генетика Метаболізму Кальцію 

Найменування компонентів Зовнішній вигляд Кількість 
пробірок 

Номінальний 
об´єм компонента 

Суміші для ампліфікації:    
1. VDR: 283 A>G (Bsml) Прозора безбарвна рідина 1 пробірка 960 µl (мкл) 
ПЛР-буфер Прозора безбарвна рідина 1 пробірка 480 µl (мкл) 

Taq-АТ-полімераза Прозора безбарвна в'язка 
рідина 1 пробірка 24 µl (мкл) 

Мінеральне масло Прозора безбарвна в'язка 
масляниста рідина 1 пробірка 960 µl (мкл) 

2.2 Кількість аналізованих проб 
Набір реагентів призначений для одноразового застосування і 

розрахований на проведення 48 визначень, включаючи аналіз невідомих 
зразків і негативних контрольних зразків.  
2.3 Принцип методу 

Метод: полімеразна ланцюгова реакція з детекцією результатів в 
режимі реального часу; аналіз кривих плавлення, якісний аналіз. 

Принцип методу заснований на використанні процесу ампліфікації 
ДНК, що полягає в повторюваних циклах температурної денатурації ДНК, 
відпалу праймерів з комплементарними послідовностями і подальшої 
добудови полінуклеотидних ланцюгів з цих праймерів Taq-полімеразою. 
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Для підвищення чутливості і специфічності реакції передбачено 
застосування «гарячого» старту. Гарячий старт забезпечується методикою 
використання Taq-полімерази, блокованої антитілами. Старт полімеразної 
ланцюгової реакції відбувається тільки при температурній дисоціації 
комплексу Taq-полімерази і антитіл, що виключає неспецифічний відпал 
праймерів на ДНК-мішені при початковому прогріванні пробірки. 

У суміш для ампліфікації введені сигнальні зонди, що містять 
флуоресцентні мітки Fam і Hex, на кожен варіант генетичного поліморфізму, що 
визначається. Після закінчення ПЛР проводиться раунд температурного 
плавлення сигнальних зондів, в результаті чого змінюється рівень 
флуоресценції, який фіксується і видається програмним забезпеченням 
приладу у вигляді графіка. Якщо сигнальний зонд частково комплементарний до 
ДНК-мішені, температура його плавлення буде відрізнятися від температури 
плавлення повністю комплементарного зонда. На підставі температури 
плавлення сигнальних зондів проводиться інтерпретація результатів аналізу. 

До складу сумішей для ампліфікації, специфічних для кожного 
генетичного поліморфізму, включена система для ампліфікації фрагмента 
геномної ДНК людини, яка дозволяє контролювати кількість ДНК в 
ампліфікаційній пробірці і виключити помилки генотипування. 

Система для ампліфікації геномної ДНК людини включає ДНК-зонд, 
який містить флуоресцентну мітку (СУ5) і гаситель флуоресценції. При 
утворенні специфічного продукту ДНК-зонд руйнується, дія гасителя на 
флуоресцентну мітку припиняється, що веде до зростання рівня 
флуоресценції. Кількість зруйнованих зондів (а, отже, і рівень флуоресценції) 
зростає пропорційно кількості специфічних ампліконів, що утворилися і 
вимірюється на кожному циклі ампліфікації. 

Набір реагентів Генетика Метаболізму включає суміші для 
ампліфікації, специфічні для кожного генетичного поліморфізму. 
Використання трьох флуоресцентних барвників дозволяє одночасно 
визначати два алелі і оцінювати кількість геномної ДНК в одній пробірці. 

Використання декількох флуоресцентних барвників дозволяє 
скоротити кількість пробірок, оскільки з'являється можливість одночасно 
реєструвати результати різних реакцій ампліфікації, що проходять в одній 
пробірці. У таблиці 1 представлені канали детекції продуктів ампліфікації. 

Дослідження з використанням набору реагентів Генетика Метаболізму 
складається з наступних етапів: виділення ДНК (пробопідготовка) і             
ПЛР-ампліфікація ДНК з детекцією результатів в режимі реального часу. 
Т а б л и ц я  1 - Канали детекції алельних варіантів і внутрішнього контролю 

Поліморфізм (найменування 
суміші для ампліфікації) Fam Hex Rox Cy5 Cy5.5 

Комплект Генетика Метаболізму Фолатів 
MTHFR: 677 C>T (Ala222Val) С T - ВК - 
MTHFR: 1298 A>C (Glu429Ala) A C - ВК - 
MTR: 2756 A>G (Asp919Gly) A G - ВК - 
MTRR: 66 A>G (lle22Met) A G - ВК - 

Комплект Генетика Метаболізму Лактози 
MCM6: -13910 T>C С T - ВК - 

Комплект Генетика Метаболізму Кальцію 
VDR: 283 A>G (Bsml) G A - ВК - 

2.4 Час проведення аналізу (без урахування пробопідготовки): 2 години. 
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3 АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
3.1 Специфічність 

У зразках біологічного матеріалу людини, після завершення реакції 
ампліфікації повинен визначатися генотип досліджуваного зразка. 
3.2 Чутливість 

Кількість аналізованої ДНК має бути не менше 1,0 нг на ампліфікаційну 
пробірку. При використанні меншої кількості ДНК виробник не гарантує 
адекватну роботу комплектів. 

У зразках з недостатньою кількістю ДНК після завершення реакції 
ампліфікації реєструється сумнівний результат. 
П р и м і т к а  - Для оцінки кількості виділеної ДНК рекомендується використовувати 
комплект реагентів для контролю взяття матеріалу методом ПЛР (КВМ) виробництва 
ТОВ «НВФ ДНК-Технологія». 

4 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
Загальні вимоги безпеки до наборів реагентів для діагностики in vitro 

відповідно до ГОСТ ISO 14971-2011. 
Організація роботи ПЛР-лабораторії, обладнання та матеріали повинні 

відповідати вимогам ГОСТ Р 52905-2007, методичних вказівок МУ 1.3.2569-09 
«Організація роботи лабораторій, що використовують методи ампліфікації 
нуклеїнових кислот, при роботі з матеріалом, що містить мікроорганізми I-IV 
груп патогенності», і санітарно-епідеміологічним правилам СП 1.3.2322-08 
«Безпека роботи з мікроорганізмами III-IV груп патогенності (небезпеки) і 
збудниками паразитарних хвороб», СП 1.2.036-95 «Порядок обліку, зберігання, 
передачі та транспортування мікроорганізмів I-IV груп патогенності». 

Досліджувані зразки розглядаються як потенційно-небезпечні. При 
роботі з мікроорганізмами I-IV груп патогенності вибір типу захисного 
костюма (робочого одягу і засобів індивідуального захисту) проводиться в 
суворій відповідності з СП 1.3.2322-08 і визначається видом збудника, 
робочою зоною, оснащенням її боксами біологічної безпеки. 

На стадіях приготування реакційної суміші необхідно використовувати 
тільки нові наконечники і пробірки. 

Не допускається використання одних і тих же наконечників при обробці 
різних зразків. 

Екстракцію ДНК слід проводити в боксах біологічної безпеки II класу. 
Приготування реакційної суміші можливо проводити в ПЛР-боксах. 

Для запобігання контамінації, етапи виділення ДНК і ПЛР слід 
проводити в роздільних приміщеннях або ретельно ізольованих зонах, 
забезпечених комплектами напівавтоматичних дозаторів, халатами, 
скляним посудом та іншими речами. 

Все лабораторне обладнання, в тому числі дозатори, штативи, 
лабораторний посуд, халати, головні убори тощо, а також розчини реагентів 
повинні бути строго стаціонарними. Забороняється їх переміщення з одного 
приміщення в інше. 
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Поверхні робочих столів, а також приміщень, в яких проводиться ПЛР, 
слід обробляти бактерицидними лампами до і після проведення робіт 
протягом однієї години. 

Видаляти відходи з продуктами ПЛР необхідно тільки в закритому 
вигляді. Не допускається відкривання пробірок після ампліфікації                   
(МУ 1.3.2569-09). 

Хімічний посуд і обладнання, які використовуються при роботі з 
набором, повинні бути відповідним чином промарковані і зберігатися окремо. 

Використані одноразові приналежності (пробірки, наконечники) повинні 
скидатися в спеціальний контейнер, що містить дезінфікуючий розчин. 

Всі поверхні в лабораторії (робочі столи, штативи, обладнання та ін.) 
щодня піддають вологому прибиранню із застосуванням дезінфікуючих/ 
миючих засобів, регламентованих санітарними правилами СП 1.3.2322-08. 
П р и м і т к а  - Набір реагентів не містить матеріалів біологічного походження, 
речовин, що мають канцерогенну, мутагенну дію, а також впливають на 
репродуктивну функцію людини. При використанні за призначенням і дотриманні 
запобіжних заходів є безпечним. 

5 ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ 
При роботі з комплектами реагентів потрібні наступні обладнання і матеріали: 
• ПЛР-бокс; 
• ампліфікатор детектуючий (ДТлайт1, ДТпрайм2 або ДТ-96 (ТОВ «НВО 

ДНК-Технологія»)); 
• мікроцентрифуга-вортекс; 
• холодильник побутовий; 
• морозильник побутовий; 
• пробірки пластикові об'ємом 1,5 ml (мл); 
• пробірки пластикові об'ємом 0,2 ml (мл) для ампліфікації; 
• штатив «робоче місце» для пробірок об'ємом 1,5 ml (мл), наприклад, ТОВ 

«НВО ДНК-Технологія», Росія, або аналогічний; 
• штатив «робоче місце» для пробірок об'ємом 0,2 ml (мл) або для 

стрипованих пробірок об'ємом 0,2 ml (мл), наприклад, ТОВ «НВО          
ДНК-Технологія», Росія, або аналогічний; 

• дозатори механічні або електронні одноканальні зі змінним об'ємом,       
що дозволяють відбирати об'єми рідини 0,5-20 µl (мкл), 20-200 µl (мкл), 
200-1000 µl (мкл); 

• одноразові наконечники з фільтром для напівавтоматичних дозаторів, 
вільні від РНКаз і ДНКаз, об'ємом 20 µl (мкл), 200 µl (мкл) 1000 µl (мкл); 

• одноразові рукавички медичні, без тальку, текстуровані; 
• ємність з дезінфікуючим розчином для скидання використаних 

наконечників, пробірок та інших витратних матеріалів. 
                                                           
1 – тільки моделі 4S1, 4S2, 5S1, 5S2, 6S1, 6S2. 
2 – тільки моделі 4M1, 4M3, 4M6, 5M1, 5M3, 5M6, 6M1, 6M3, 6M6. 
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Для взяття і попередньої обробки матеріалу для дослідження і виділення ДНК: 
• комплект реагентів для виділення ДНК (рекомендується ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА 

або ПРОБА-РАПІД-ГЕНЕТИКА виробництва ТОВ «НПО ДНК-Технологія»); 
• центрифуга для мікропробірок, з RCF не нижче 16 000 х g (наприклад, 

Eppendorf Centrifuge 5424 або аналогічна); 
• термостат твердотільний, що підтримує температуру від 50 °С до 98 °С; 
• вакуумні пластикові пробірки типу Vacuette з ЕДТА. 
Програмне забезпечення для ампліфікаторів детектуючих ДТлайт, ДТпрайм і ДТ-96: 
• версія ПО не нижче7.3.5.573; 
• ini файли з параметрами аналізу. 

6 АНАЛІЗОВАНІ ЗРАЗКИ 
6.1 Матеріал для дослідження 

Для дослідження використовують цільну периферичну кров людини.  
Взяття, попередню обробку і зберігання матеріалу проводять відповідно 

до інструкції до комплекту для виділення ДНК з біологічного матеріалу. 
6.2 Взяття цільної периферичної крові 

Взяття цільної периферичної крові проводиться в вакуумні пластикові 
пробірки типу Vacuette об'ємом 2,0 або 4,0 ml (мл) з доданою, в якості 
антикоагулянту сіллю етилендіамінтетраацетата (ЕДТА) в кінцевій 
концентрації 2,0 mg/ml (мг/мл). В якості антикоагулянту допускається також 
використання цитрату натрію. Для перемішування крові з антикоагулянтом 
після взяття матеріалу необхідно перевернути пробірку 2-3 рази. 

УВАГА! Не допускається використання гепарину в якості антикоагулянту. 

6.3 Транспортування і зберігання досліджуваного матеріалу  
Допускається зберігання зразків при температурі від 2 °С до 8 °С           

не більше 24 годин. 
6.4 Виділення ДНК 

Виділення ДНК проводять відповідно до інструкції до 
використовуваного набору реагентів. Рекомендовані набори (комплекти) для 
виділення ДНК з біологічного матеріалу: ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА і ПРОБА-
РАПІД-ГЕНЕТИКА. Комплект ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА рекомендується 
використовувати в разі, якщо передбачається тривале зберігання виділеної 
ДНК (до 6 місяців). ДНК, отриману з використанням комплекту ПРОБА-
РАПІД-ГЕНЕТИКА, слід зберігати не більше одного місяця. 

УВАГА! Одночасно з виділенням ДНК з периферичної крові необхідно 
провести через всі етапи пробопідготовки негативний контрольний зразок    
(в його якості можна використовувати фізіологічний розчин в об´ємі, 
зазначеному в інструкції до набору реагентів для виділення ДНК). 

                                                           
3 – виробник рекомендує своєчасно оновлювати програмне забезпечення для детектирую-
щих ампліфікаторов. Актуальну версію програмного забезпечення можна скачати на сайті 
компанії «ДНК-Технологія»: https://www.dna-technology.ru/poequip/po-dlya-oborudovaniya 
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7 ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ 
УВАГА! При проведенні всіх подальших дій слід уникати впливу прямих 
сонячних променів на пробірки з сумішшю для ампліфікації! 

7.1.1 Промаркуйте необхідну кількість пробірок для ампліфікації об'ємом   
0,2 ml (мл) (кількість аналізованих зразків + пробірка для негативного 
контрольного зразка «K-», помножене на кількість обумовлених 
генетичних поліморфізмів). 

7.1.2 Струсіть пробірки із сумішами для ампліфікації протягом 3-5 s (с) і 
центрифугуйте протягом 1-3 s (с) на мікроцентрифузі-вортекс. 

7.1.3 Внесіть в промарковані пробірки по 20 µl (мкл) відповідної суміші для 
ампліфікації (для кожного поліморфізму окремим наконечником). 

7.1.4 Струсіть пробірки з ПЛР-буфером і Taq-АТ-полімеразою протягом        
3-5 s (с) і центрифугуйте протягом 1-3 s (с) на мікроцентрифузі-вортекс. 

УВАГА! Taq-АТ-полімеразу слід діставати з морозильної камери 
безпосередньо перед використанням. 

7.1.5 Приготуйте в окремій пробірці суміш ПЛР-буфера і Taq-АТ-полімерази. 
Змішати в окремій пробірці: 
• 10 × (N + 1) µl (мкл) ПЛР-буфера; 
• 0,5 × (N + 1) µl (мкл) Taq-AT-полімерази, 
де N - кількість промаркованих пробірок з урахуванням «K-».  

7.1.6 Закрийте кришку пробірки, струсіть пробірку протягом 3-5 s (с) і 
центрифугуйте протягом 1-3 s (с) на мікроцентрифузі-вортекс. 

УВАГА! Суміш ПЛР-буфера і Taq-АТ-полімерази необхідно готувати 
безпосередньо перед використанням, суміш зберіганню не підлягає. 

7.1.7 Додайте в кожну пробірку з сумішшю для ампліфікації по 10 µl (мкл) 
суміші ПЛР-буфера і Taq-АТ-полімерази. 

7.1.8 Додайте в кожну пробірку по одній краплі (близько 20 µl (мкл)) 
мінерального масла. Закрийте кришки пробірок. 

7.1.9 Струсіть пробірки з досліджуваними зразками і контрольними зразками 
протягом 3-5 сек і центрифугуйте протягом 1-3 s (с) на 
мікроцентрифузі-вортекс. 

УВАГА! Для запобігання контамінації слід перед внесенням ДНК відкривати 
кришки тільки тих пробірок, в які буде вноситися даний зразок, і закривати їх перед 
внесенням наступного. Препарати ДНК слід вносити наконечниками з фільтром. 

7.1.10  Внесіть до відповідних пробірок для досліджуваних зразків по 5,0 µl (мкл) 
виділеного зі зразків препарату ДНК. В пробірку «K-» ДНК не вноситься. 

7.1.11  Внесіть в пробірку, промарковану «K-», 5,0 µl (мкл) негативного 
контрольного зразка, що пройшов етап виділення ДНК. 

7.1.12  Закрийте кришки пробірок. Центрифугуйте пробірки на 
мікроцентрифузі-вортекс протягом 1-3 s (с). 

7.1.13  Встановіть всі пробірки в блок детектуючого ампліфікатора. 
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7.1.14  Відкрийте програму RealTime_PCR в режимі «Робота з приладом». 
При першому проведенні ПЛР завантажте ini файл c відповідною 
назвою («Folates.ini», «Lactose.ini», «Calcium.ini»). Далі і при наступних 
постановках додайте в протокол відповідні тести або використовуйте 
багатотестовий режим, вкажіть кількість і ідентифікатори зразків,            
в тому числі негативних контрольних зразків, відзначте розташування 
пробірок на матриці термоблока відповідно до їх установки                  
(див. 7.1.13) і проведіть ПЛР. 
При виборі тесту у вікні «Запуск програми ампліфікації» повинна 
відображатися програма, наведена в таблиці 2. 

П р и м і т к а  - Тип пробірки для негативних контрольних зразків слід вказувати як "Зразок". 

УВАГА! Розташування пробірок на матриці термоблока має строго відповідати 
порядку установки пробірок в блоці. Для багатотестового режиму порядок 
установки пробірок повинен строго відповідати послідовності тестів в групі. 

Т а б л и ц я  2  - Режим ампліфікації для детектуючих ампліфікаторів ДТ-322, 
ДТлайт, ДTпрайм і ДТ-96 

№ 
блоку Температура 

Час 
Число циклів 

Режим 
оптичних 

вимірювань 
Δt, °C Тип блоку min (хв) s (с) 

1 80 °С 2 0 1   Цикл 94 °С 5 00   
 

2 94 °С 0 30 5   Цикл 67 °С 0 15 √  
 

3 94 °С 0 05 45   Цикл 67 °С 0 15 √  
 

4 25 °С 0 30 1   Цикл 
 

5 25 °С 0 15 50 √ 1,0 °С 

«Крива 
плавлення», 

Δt=1 °С; 
Tкон=75 °С 

 
6 10 °С ... ... Зберігання   Зберігання 

8 РЕЄСТРАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АМПЛІФІКАЦІЇ 
Реєстрація результатів ПЛР здійснюється автоматично за допомогою 

програмного забезпечення, що поставляється з детектуючим 
ампліфікатором. 

На графіку буде відображена залежність флуоресценції від 
температури плавлення для кожної пробірки в термоблоці. У таблиці 
праворуч буде показаний ідентифікатор зразка, назва поліморфізму, що 
виявляється і результат генотипування кожного зразка. За результатами 
аналізу можна сформувати і роздрукувати звіт. 
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9 ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАКЦІЇ 
9.1 Облік та інтерпретація результатів реакції здійснюється автоматично 
за допомогою програмного забезпечення, що поставляється з 
ампліфікатором детектуючим. 

Для всіх зразків програма фіксує результат ампліфікації геномної ДНК 
людини (ВК). Для коректної роботи набору реагентів кількість аналізованої ДНК 
має бути не менше 1,0 нг на ампліфікаційну пробірку, що відповідає Ср ≤ 32,0. 
9.2 У зразках, які пройшли ПЛР, і містять достатню для коректного аналізу 
кількість ДНК, програма визначає генотип досліджуваного зразка, який 
відображений в таблиці в графі «Поліморфізм». 
9.3 Програма визначає недостовірний результат в наступних випадках: 

• для зразків, які не пройшли ПЛР; 
• для зразків з недостатнім для аналізу кількістю ДНК (менше 1,0 нг 

на ампліфікаційну пробірку, Cp> 32,0 на каналі детекції ВК);  
• при значних відмінностях отриманої температури плавлення 

продуктів ампліфікації від заданої. 
У разі отримання недостовірного результату потрібно повторне 

проведення ПЛР з наявними препаратом ДНК, або повторне виділення ДНК 
і постановка ПЛР, або повторне взяття клінічного матеріалу (виконується 
послідовно).  
9.4 Для негативних контрольних зразків програма фіксує недостовірний результат. 

При отриманні позитивного значення (визначення генотипу) в 
негативному контрольному зразку результати всієї постановочної серії 
вважають недостовірними. В цьому випадку необхідно проведення 
спеціальних заходів для усунення можливої контамінації. 

10 ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
10.1 Транспортування 
10.1.1  Транспортування набору здійснюють усіма видами критого 

транспорту при температурах, що відповідають умовам зберігання 
комплектів реагентів, що входять до складу набору. 

10.1.2  Набори реагентів, транспортовані з порушенням температурного 
режиму, застосуванню не підлягають. 

10.2 Зберігання 
10.2.1  Суміші для ампліфікації, ПЛР-буфер і мінеральне масло слід зберігати 

в холодильнику або холодильній камері при температурі від 2 °С          
до 8 °С протягом усього терміну придатності набору. 

10.2.2  Taq-АТ-полімеразу слід зберігати в морозильній камері при 
температурі від мінус 18 °С до мінус 22 °С протягом усього терміну 
придатності набору. 

10.2.3  Набори реагентів, які зберігалися з порушенням регламентованого режиму, 
а також із закінченим терміном придатності, застосуванню не підлягають. 

10.3 Вказівки по експлуатації 
10.3.1  Набір повинен застосовуватися відповідно до чинної версії 

затвердженої інструкції по застосуванню.  
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10.3.2  Після відкриття упаковки компоненти набору реагентів слід зберігати 
за таких умов: 
• суміші для ампліфікації, ПЛР-буфер і мінеральне масло слід 

зберігати в холодильнику або холодильній камері при температурі 
від 2 °С до 8 °С протягом усього терміну придатності набору; 

• Taq-АТ-полімеразу слід зберігати в морозильній камері при 
температурі від мінус 18 °С до мінус 22 °С протягом усього терміну 
придатності 

• суміші для ампліфікації слід зберігати в холодильнику або 
холодильній камері при температурі від 2 °С до 8 °С в захищеному 
від світла місці протягом всього терміну придатності набору; 

10.4 Набір з вичерпаним терміном придатності застосуванню не підлягає. 
10.5 Для отримання надійних результатів необхідне суворе дотримання 
інструкції по застосуванню набору. 

11 РЕКОМЕНДАЦІЇ З УТИЛІЗАЦІЇ 
11.1 Набори, що прийшли в непридатність, в тому числі у зв'язку із 
закінченням терміну придатності і невикористані реактиви, відносяться до 
класу Б і підлягають утилізації відповідно до вимог СанПіН 2.1.7.2790-10 і     
МУ 1.3.2569-09. 
11.2 При використанні набору в клініко-діагностичній лабораторії 
утворюються відходи класів А і Б, які класифікуються і утилізуються 
відповідно до вимог СанПіН 2.1.7.2790-10. 
11.3 Рідкі компоненти, що входять до складу набору реагентів, які прийшли 
в непридатність, перед зливом в каналізацію повинні бути попередньо 
розбавлені водою 1:100. 
11.4 Упаковка набору реагентів (первинна: пробірки, флакони і зовнішня: пакети 
поліетиленові з замком і коробки картонні) після використання за призначенням, 
відносяться до відходів класу А і утилізуються з побутовими відходами. 
УВАГА! У разі відкриття упаковки набору в боксі вона відноситься до відходів 
класу Б і необхідно утилізувати згідно з вимогами СанПіН 2.1.7.2790-10 і      
МУ 1.3.2569-09. 

12 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
12.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність набору вимогам 
технічних умов при дотриманні умов транспортування, зберігання та 
застосування, встановлених технічними умовами. 
12.2 Термін придатності набору - 6 місяців при дотриманні всіх умов 
транспортування, зберігання та експлуатації. 

13 РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Набір реагентів призначений для одноразового використання і              

не підлягає технічному обслуговуванню та поточному ремонту. 
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14 СИМВОЛИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ МАРКУВАННІ НАБОРУ 

 
Медичний виріб  
для діагностики in vitro  

Зверніться до інструкції  
по застосуванню 

 
Температурний діапазон  Каталоговий номер 

 Кількість тестів 
 

Адреса виробника 

 Придатний до  
Не допускається вплив 
сонячного світла 

 Серія набору 
 

Не стерильно 

 
Дата виготовлення   Одноразове використання 

15 ПЕРЕЛІК ЗАСТОСОВУВАНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ 
ГОСТ 2.105-95 Загальні вимоги до текстових документів. 
ГОСТ ISO 14971-2011 Вироби медичні. Застосування менеджменту ризику 
до медичних виробів. 
ГОСТ Р 15.309-98 Система розробки і постановки продукції на виробництво. 
Випробування і приймання продукції, що випускається. Основні положення. 
ГОСТ Р 51088-2013 та вироби медичного призначення для діагностики ін 
вітро. Реагенти, набори реагентів, тест-системи, контрольні матеріали, 
поживні середовища. Вимоги до виробів і підтримуючої документації. 
ГОСТ Р 51352-2013 та вироби медичного призначення для діагностики ін 
вітро. Методи випробувань. 
ГОСТ Р 53022.3-2008 Вимоги до якості клінічних лабораторних досліджень. 
Ч.3. Правила оцінки клінічної інформативності лабораторних тестів. 
ГОСТ ISO 18113-1-2015 та вироби медичного призначення для діагностики 
in vitro. Інформація, яку надає виробником (маркування). Частина 1. Терміни, 
визначення та загальні вимоги. 
ГОСТ ISO 18113-2-2015 та вироби медичного призначення для діагностики 
in vitro. Інформація, яку надає виробником (маркування). Частина 2. Реагенти 
для діагностики in vitro для професійного застосування. 
ГОСТ ISO 23640-2015 Вироби медичні для діагностики in vitro. Оцінка 
стабільності реагентів для діагностики in vitro. 
ГОСТ ISO 15223-1-2014 Вироби медичні. Символи, що застосовуються при 
маркуванні на медичні вироби, етикетках і в супровідній документації. Ч.1. 
Основні вимоги. 
ГОСТ Р 52905-2007 (ISO 15190: 2003) Лабораторії медичні. Вимоги безпеки. 
П р и м і т к а  - Зазначені вище стандарти були діючими на момент затвердження 
інструкції по застосуванню. Надалі, при користуванні документом, доцільно 
перевірити дію посилальних нормативних документів на поточний момент. Якщо 
контрольний документ замінений або змінений, то при застосуванні цього документа 
слід користуватися заміненим (зміненим) документом. 
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16 АДРЕСА ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ 
З питань, що стосуються якості набору реагентів Генетика Метаболізму, 

слід звертатись до офіційного представника виробника за адресою: 
ТОВ «ДНК-Технологія», 117587, Москва, Варшавське шосе, буд. 125ж, 
корпус 6, поверх 5, кімн.14, тел./факс +7 (495) 640-17-71. 

Служба клієнтської підтримки: 
8-800-200-75-15 (для Росії, дзвінок безкоштовний), 
+7 (495) 640-16-93 (для країн СНД і зарубіжжя, дзвінок платний). 
E-mail: hotline@dna-technology.ru 

Адреса виробника і місце виробництва: 
1. ТОВ «НВО ДНК-Технологія», Росія, 142281, Московська область,  

м. Протвіно, вул. Залізнична, буд. 20. 
2. ТОВ «ДНК-Технологія ТС»: Росія, 117246, г. Москва, Науковий проїзд,  

д. 20, стор.4.  
 
 
 
 
 

Номер: UA576 
2021-02-20 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНК-Технологія 
117587, Москва, Варшавське ш., буд. 125ж, корп. 6, поверх 5, кімн.14. 

Тел./факс +7 (495) 640-17-71 
Служба клієнтської підтримки: 

8-800-200-75-15 (для Росії, дзвінок безкоштовний) 
+7 (495) 640-16-93 (для країн СНД і зарубіжжя, дзвінок платний) 

Е-mail: hotline@dna-technology.ru 
 

 
ТОВ «НВО ДНК-Технологія» 
вул. Залізнична, б. 20, м. Протвіно, Московська область, Росія, 142281 

Уповноважений представник в Україні: 
ТОВ «ДНК-ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА» 
Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ,  
будинок 26, корпус 43, приміщення 5, 
Тeл.: + 38 067 409 45 67, Електронна пошта: info@dna-technology.ua  

Дата останього перегляду інструкції із застосування: 20.02.2021. 
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