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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ І ПОЗНАЧЕНЬ 

У цьому посібнику використовуються такі скорочення та позначення: 

ДНК - дезоксирибонуклеїнова кислота 

РНК - рибонуклеїнова кислота 

НК - нуклеїнові кислоти (РНК і ДНК) 

К- - негативний контрольний зразок  

ПЛР - полімеразна ланцюгова реакція 

РНК-ВК - внутрішній контрольний зразок 

ЗТ-ПЦР - зворотна транскрипція і полімеразна ланцюгова реакція 
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1 ПРИЗНАЧЕННЯ 

1.1 Ця інструкція поширюється на Набір реагентів для виділення нуклеїнових кислот 

(ПРОБА-МЧ DWP), далі по тексту набір реагентів. 

1.2 Набір реагентів призначений для виділення РНК коронавірусу SARS-CoV-2, вірусів 

грипу A і грипу B з біологічного матеріалу людини (мазок з носоглотки, ротоглотки) 

для подальшого аналізу методом ЗТ-ПЛР. 

1.3 Функціональне призначення: допоміжний засіб для діагностики in vitrо. 

1.4 Застосування набору реагентів не залежить від популяційних і демографічних ас-

пектів. Протипоказань до застосування немає. 

1.5 Набір реагентів може бути використаний в клініко-діагностичних лабораторіях медич-

них установ і науково-дослідницькій практиці. 

1.6 Потенційні учасники: кваліфікований персонал, який здійснює взяття і предобработку 

клінічного матеріалу, а також фахівці, які пройшли навчання методам молекулярної 

діагностики та правилам роботи в клініко-діагностичній лабораторії в установленому 

порядку. 

1.7 Застосовувати набір реагентів строго за призначенням відповідно до даної інструкції із 

застосування. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРУ РЕАГЕНТІВ 

Набір реагентів ПРОБА-МЧ DWP випускається в наступних варіантах комплектації: 

Фасовка N, Фасовка Р, Фасовка А. 

2.1 Склад набору реагентів 

 Р-119-N / 9CIS, фасування N 

Найменування компо-

нентів 
Зовнішній вигляд 

Кількість 

флаконів 

Номінальний об’єм 

компонента 

Лізуючий розчин 
Прозора безбарвна рідина, 

що піниться 
1 флакон 28,8 ml (мл) 

Розчин для промивання Прозора блакитна рідина 1 флакон 48 ml (мл) 

Елююючий розчин Прозора безбарвна рідина 1 флакон 9,6 ml (мл) 

Сорбент 

Рідина с осадом, що при 

струшуванні утворює сус-

пензію коричневого кольо-

ру 

1 флакон 4,8 ml (мл) 

 

 Р-119-P / 9CIS, фасування P 

Найменування компо-

нентів 
Зовнішній вигляд 

Кількість 

планшетів/ 

пробірок 

Номінальний об’єм 

компонента 

Лізуючий розчин 
Прозора безбарвна рідина, 

що піниться 
1 планшет * 

96 лунок по 300 µl 

(мкл) 

Розчин для промивання Прозора блакитна рідина 1 планшет 
96 лунок по 500 µl 

(мкл) 

Елююючий розчин Прозора безбарвна рідина 1 планшет 
96 лунок по 100 µl 

(мкл) 

Сорбент 

Рідина с осадом, що при 

струшуванні утворює сус-

пензію коричневого кольо-

ру 

4 пробірки по 1,2 ml (мл) 

*Являє собою глибоколунковий планшет на 96 лунок 
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 Р-119-A / 9CIS, фасування А 

 

Найменування ком-

понентів 

Зовнішній вигляд 

Номер ряду 

в карт-

риджі 

Кількість 

комірок 

Номінальний 

об’єм компо-

нента 

К
а
р
т
р
и
д
ж

 з
 р

е
а
ге

н
т
а
м
и
 *

*
 

Лізуючий розчин 
Прозора безбарвна рідина, 

що піниться 
1 * 2 комірки по 7,2 ml (мл) 

Розчин для про-

мивання 
Прозора блакитна рідина 2 2 комірки по 7,5 ml (мл) 

Сорбент  

Рідина с осадом, що при 

струшуванні утворює сус-

пензію коричневого кольору 3 

Комірка А 2,4 ml (мл) 

Розчин для про-

мивання 
Прозора блакитна рідина Комірка В 4,8 ml (мл) 

Розчин для про-

мивання 
Прозора блакитна рідина 4 2 комірки по 5,4 ml (мл) 

Розчин для про-

мивання 
Прозора блакитна рідина 5 2 комірки по 7,5 ml (мл) 

Елююючий роз-

чин  
Прозора безбарвна рідина 6 2 комірки по 7,2 ml (мл) 

* Ряд № 1 картриджа з реагентами має бічний скіс. 

** Набір реагентів включає 2 картриджа з реагентами. 

Всі компоненти набору реагентів готові до застосування і не вимагають додаткової 

підготовки до роботи. 

2.2 Кількість аналізованих зразків 

Набір реагентів призначений для одноразового застосування і розрахований на 

виділення нуклеїнових кислот з 96 аналізованих зразків (одна постановка 96 визначень), 

включаючи контрольні зразки. 

2.3 Принцип методу 

Принцип дії заснований на проведенні лізису і вивільненні нуклеїнових кислот під 

дією хаотропного агенту (гуанідина тіоціонату), з наступною сорбцією на парамагнітних нано-

частинках і промиванням від домішок. 

2.4 Час проведення виділення нуклеїнових кислот: від 40 хвилин. 

2.5 Інтерферуючі речовини 

Концентрації інтерферуючих речовин, які можуть бути присутніми в зразках біома-

теріалу, при яких виділені препарати нуклеїнових кислот не впливають на дослідження мето-

дом зворотної транскрипції і полімеразної ланцюгової реакції: цільна кров - 5% v/v, хлоргек-

сидин (водний розчин 0,05%), «Лазолван Ріно» (спрей назальний), «Ринофлуімуцил »(спрей 

назальний), «Тизин» (спрей назальний), «Оксолін» (мазь назальна), «Піносол» (краплі 

назальні), «Тантум Верде» (спрей для місцевого застосування) , «Гексорал» (аерозоль для 

місцевого застосування), «Беродуал» (аерозоль для інгаляцій дозований), «Сальбутамол-

Тева» (аерозоль для інгаляцій дозований), «Гриппферон» (спрей назальний дозований) - 10% 

v/v. 
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2.6 Мінімальна кількість біоматеріалу, з якого можуть бути виділені нуклеїнові кислоти: 

100 мкл. 

2.7 Медичні вироби, для яких призначений набір реагентів для виділення нуклеїнових 

кислот. 

Набір реагентів для виділення нуклеїнових кислот ПРОБА-МЧ DWP може бути викори-

станий спільно з медичними виробами, призначеними для аналізу нуклеїнових кислот методом 

ЗТ-ПЛР. 

Рекомендується провести валідацію набору реагентів для виділення нуклеїнових кис-

лот ПРОБА-МЧ DWP спільно з набором реагентів для аналізу нуклеїнових кислот методом ЗТ-

ПЛР. 

2.8 Ефективність набору реагентів 

Кількість досліджень (N) - 461. 

Ефективність медичного виробу склала 100% (99,71-100%) з 95% ДІ. 
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3 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 

Лабораторії, які виконують дослідження по виявленню РНК SARS-CoV-2, зобов'язані 

забезпечувати безпеку роботи відповідно до вимог законодавства у сфері санітарно-

епідеміологічного благополуччя. 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», з дотриманням 

санітарно-епідеміологічних правил 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 набором 

реагентів слід надягати одноразові рукавички без тальку. 

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. 

Слід використовувати тільки одноразові наконечники і пробірки. Не допускається 

використання одних і тих же наконечників при обробці різних зразків біологічного матеріалу. 

До роботи з набором реагентів допускається проводити тільки кваліфіковані 

спеціалісти з вищою або середньою медичною, або біологічною (ветеринарною) освітою, які 

пройшли підготовку на ліцензованих курсах первинної спеціалізації по роботі з 

мікроорганізмами III-IV груп патогенності і отримали додаткову спеціальну освіту на курсах 

підвищення кваліфікації по молекулярно-біологічним методам діагностики. 

Підготовку та проведення дослідження біоматеріалу з використанням набору реагентів 

слід проводити в боксах біологічної безпеки II-III класу з ввімкненим ламінарним потоком. 

Забороняється переміщення лабораторного обладнання, в тому числі дозаторів, 

штативів, лабораторного посуду, халатів, головних уборів тощо., а також розчинів реагентів з 

одного приміщення в інше. 

Дозатори повинні бути відповідним чином повірені (в акредитованих лабораторіях) і 

промарковані. 

Використані одноразові приналежності (пробірки, наконечники та ін.) повинні 

скидатися в контейнер для медичних відходів, який містить дезінфікуючий розчин. 

Поверхні робочих столів, а також приміщень, в яких проводиться виділення НК і 

постановка ПЛР, слід обов'язково, до і після проведення робіт, опромінювати за допомогою 

бактерицидних установок протягом 15-30 хв. 

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. 

Відходи біоматеріалу (інфіковані або потенційно інфіковані), зразки після 

пробопідготовки і ЗТ-ПЦР, що утворюються в клініко-діагностичних лабораторіях, відносяться 

до класу Б (епідемічно небезпечні відходи), які класифікуються і утилізуються відповідно до 
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вимог СанПіН 2.1.7.2790-10 «Санітарно-епідеміологічні вимоги щодо поводження з медичними 

відходами». 

Небезпечні компоненти в наборі реагентів 

Компонент набору 

реагентів 

Наявність / відсутність 

небезпечного компо-

нента 

Вказівка на ризики 

Лізуючий розчин 
Гуанідин тіоціонат  H302, H312, H332, H412 

Тіогліцерол  H302, H312, H315, H319, H332 

Розчин для промиван-

ня 

Азид натрію менше 

0,1% 

є безпечним для кінцевого користувача 

Елююючий розчин  
Азид натрію менше 

0,1% 

є безпечним для кінцевого користувача 

Сорбент 
Азид натрію менше 

0,1% 

є безпечним для кінцевого користувача 

Розшифровка позначень: Н302 - Шкідливо при ковтанні; Н312 - Шкідливо при контакті зі шкірою; 
Н315 - Викликає подразнення шкіри; Н319 - Подразнення очей; Н332 - Шкідливо при вдиханні; Н412 - 
Шкідливо для водних організмів з довгостроковими наслідками. 

При роботі з набором реагентів використовувати засоби індивідуального захисту для 

запобігання контакту з організмом людини. Після закінчення роботи ретельно вимити руки. 

Уникати контакту зі шкірою, очима та слизовими оболонками, не ковтати. При аварійних 

ситуаціях можливо наступне: подразнення шкіри і слизової оболонки очей, алергічна реакція. 

При контакті промити уражене місце великою кількістю води і звернутися за медичною 

допомогою. 

При використанні за призначенням і дотриманні запобіжних заходів, контакт з 

організмом людини виключений. 

Не застосовувати препарат набір реагентів: 

 при порушенні умов транспортування і зберігання; 

 при невідповідності зовнішнього вигляду компонентів, зазначеного в паспорті до набо-

ру реагентів; 

 при порушенні внутрішньої упаковки компонентів набору реагентів; 

 по закінченню терміну придатності набору реагентів. 

П р и м і т к а - Набір реагентів не містить матеріалів біологічного походження, речовин в концентраціях, 

що мають канцерогенну, мутагенну дію, а також впливають на репродуктивну функцію людини. При ви-

користанні за призначенням і дотриманні запобіжних заходів є безпечним. 
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4 ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ 

При роботі з набором реагентів потрібні наступні обладнання і матеріали: 

Обладнання і матеріали 

варіант фасу-

вання 

N, P А 

бокс біологічної безпеки II або III класу так так 

пристрій дозуючий ДТстрім 12L4 або ДТстрім 15L41  

(ТОВ «НВО ДНК-Технологія», Росія) 
- так 

система для автоматичного виділення нуклеїнових кислот в глибоко-

лункових планшетах на 96 лунок (наприклад, KingFisher Flex 96) 
так так 

термостат твердотільний, що підтримує температуру від 65 °С так так 

холодильник з морозильною камерою так так 

мікроцентрифуга-вортекс так так 

дозатори механічні або електронні змінного об’єму одноканальні, що 

дозволяють відбирати об'єми рідини від 20 до 200 µl (мкл), від 200 до 

1000 µl (мкл) 

так так 

одноразові наконечники для напівавтоматичних дозаторів, вільні від 

ДНКаз і РНКаз, об'ємом 200 µl (мкл), 1000 µl (мкл) 
так так 

одноразові рукавички медичні, без тальку, текстуровані так так 

пластикові пробірки об'ємом 1,5 ml (мл) типу «Епендорф» так так2 

транспортне середовище так так 

фізіологічний розчин (0,9% NaCl) стерильний для підготовки негатив-

ного контрольного зразка (за необхідності) 
так так 

пробірки мікроцентрифужні об'ємом 1,5 ml (мл), вільні від РНКаз і 

ДНКаз (рекомендуються SSI-1260) 
- так 

ємність для скидання використаних наконечників та інших витратних 

матеріалів 
так так 

ємність для скидання використаних наконечників пристрою дозуючого 

ДТстрім 
- так 

воронка змінна для відпрацьованих матеріалів для пристрою дозуючо-

го ДТстрім (ТОВ «НВО ДНК-Технологія», Росія) 
- так 

одноразові наконечники з фільтром для пристрою дозуючого ДТстрім, 

вільні від РНКаз і ДНКаз, об'ємом 1000 µl (мкл) 
- так 

планшет глибоколунковий на 96 лунок так так 

насадка на магнітні стрижні так так 

дезінфікуючий розчин так так 

 

  

                                                           
1 - при першому запуску дозуючого пристрою і при зміні типу пробірок 1,5 ml (мл) необхідно провести 

калібрування станції за участю сервісного інженера 
2 - при автоматизованому внесенні досліджуваних зразків 
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5 Аналізовані зразки 

5.1 Матеріал для дослідження 

Для дослідження використовують мазки з носоглотки, ротоглотки. 

П р и м і т к а  - Взяття, попередню обробку, зберігання і перевезення, передачу досліджуваного матеріалу 

в інші організації здійснюють згідно інструктивно-методичних документів, що регламентують виконання 

досліджень відповідно до вимог МУ 1.3.2569-09, СП 1.3.3118-13 і МР 3.1.0169-20 . 

Обмеження методу: 

місцеве застосування лікарських препаратів (спреї, краплі, креми та мазі) менше, ніж за 24 

години до дослідження. При використанні аерозолів та інших форм лікарських препаратів для 

інгаляцій при лікуванні бронхіальної астми матеріал для досліджень слід брати не раніше, ніж 

через три години після інгаляції. 

5.2 Загальні вимоги 

5.2.1 На етапах підготовки біоматеріалу та виділення з нього РНК використовуйте однора-

зові наконечники, вільні від РНКаз і ДНКаз (з фільтром, за винятком етапу відбору 

надосадової рідини з використанням аспіратора). 

5.2.2 При додаванні розчину в пробірку, що містить біологічний матеріал, акуратно вносьте 

рідини, не торкаючись стінок пробірок. При торканні до стінки пробірки змініть нако-

нечник. Наконечник слід міняти при кожному видаленні розчину із зразка. 

5.2.3 Для запобігання контамінації відкривайте кришку тільки тієї пробірки, в яку будете 

вносити зразок/реагент або з якої будете забирати рідину, і закривайте її перед робо-

тою з наступною колбою. 

5.3 Особливості взяття біоматеріалу, відповідно до МР 3.1.0169-20 "Лабораторна 

діагностика COVID-19" від 30.03.2020. 

Кожен зразок матеріалу поміщають в окрему транспортну ємність, забезпечуючи 

вимоги відповідно до таблиці методичних рекомендацій. 
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5.4 Підготовка біологічного матеріалу при виділенні РНК з мазків з носоглотки, ротоглотки 

Проведіть попередню обробку біоматеріалу відповідно із інструкцією до відповідного 

транспортного середовища. 

Пробірки зі зразками біоматеріалу не повинні містити залишків зондів для взяття 

біоматеріалу. 

При роботі з наборами реагентів для виявлення нуклеїнових кислот збудників гострих 

респіраторних вірусних інфекцій людини методом ЗТ-ПЛР (ТОВ «ДНК-Технологія ТС», Росія) 

центрифугування біоматеріалу в транспортних середовищах СТОР-Ф і СТОР-М перед 

виділенням РНК проводити не потрібно. 

Зразок готовий для виділення РНК. 

5.5 Транспортування і зберігання досліджуваних зразків 

Транспортування і зберігання досліджуваного матеріалу, відповідно до МР 3.1.0169-20 

"Лабораторна діагностика COVID-19" від 30.03.2020. 

Т а б л и ц я  1 - Умови транспортування та зберігання біоматеріалу 

Тип зразка 
Вимоги до збору 

матеріалу 
Транспорту-

вання 
Умови зберігання 

до транспортування 
Коментарі 

Мазок з носо-

глотки і рото-
глотки 

Пластикові 

пробірки і тампони 
для мазків ** 

4 °C 

≤5 днів: 4 °C 

>5 днів *: -70 °C 

Носоглоткові і орофаринге-
альні тампони повинні бути 

поміщені в одну пробірку 
для збільшення вірусного 

навантаження 

* При неможливості забезпечити зберігання при мінус 70 °C, зразки зберігати при мінус 20 °C. 

** для транспортування зразків використовують транспортне середовище для зберігання і транспорту-
вання респіраторних мазків або фізіологічний розчин (за умови транспортування до лабораторії не біль-
ше 24 годин після взяття зразка) або сухий зонд-тампон (за умови транспортування до лабораторії не 

більше 4 годин після взяття зразка) . 

Коментар - рекомендується використовувати транспортні середовища, що містять консерванти, напри-
клад, СТОР-Ф виробництва ТОВ «ДНК-Технологія ТС» або аналогічні, зареєстровані в установленому по-
рядку, призначені для подальшого дослідження зразків методом ПЛР. 

УВАГА! Уникати повторного заморожування і відтаювання зразків. 
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6 ПРОВЕДЕННЯ ВИДІЛЕННЯ РНК 

УВАГА! 

1. Для внесення і додавання реагентів і зразків використовуйте наконечники з фільтром, 

вільні від РНКаз і ДНКаз. 

2. Завжди відкривайте кришку тільки тієї пробірки, з якою йде робота, і закривайте її пе-

ред початком роботи з наступною. Не допускається працювати одночасно з декількома 

пробірками з відкритими кришками. 

3. При автоматизованому внесенні зразків біоматеріалу, пробірки зі зразками не повинні 

містити залишків зондів для взяття біоматеріалу. 

4. У лізуючому розчині при зберіганні в холодильнику (від 2 °С до 8 °С) допускається 

випадання осаду. У разі випадання осаду помістіть флакон, картридж або планшет на 

термостат, попередньо прогрітий до 65 °С, і прогрівайте до повного розчинення осаду. 

Перед використанням охолодіть розчини до кімнатної температури (від 18 °С до  

25 °С). Осад також можна розчинити при кімнатній температурі протягом приблизно 

12 годин. 

6.1 Підготовка і проведення виділення РНК з використанням набору реагентів ПРОБА-МЧ 

DWP фасування N 

6.1.1 Промаркуйте три нових планшета глибоколункових на 96 лунок: 

 № 1 - для досліджуваних зразків, лізуючого розчину і сорбенту,  

 № 2 - для розчину для промивання,  

 № 3 - для елююючого розчину. 

6.1.2 У разі використання набору реагентів ПРОБА-МЧ DWP спільно з наборами реагентів 

для виявлення нуклеїнових кислот збудників гострих респіраторних вірусних інфекцій 

людини методом ЗТ-ПЛР (ТОВ «ДНК-Технологія ТС», Росія), до складу яких входить 

внутрішній контрольний зразок РНК-ВК "A", додайте у флакон з сорбентом 1,0 ml (мл) 

внутрішнього контрольного зразка, закрийте кришку флакона і перемішайте отриману 

суміш перевертанням не менше 5 разів. 

6.1.3 Внесіть в кожну лунку планшета №1 по 300 µl (мкл) лізуючого розчину. 

6.1.4 Ресуспендуйте сорбент піпетуванням і внесіть в кожну лунку планшета №1 по 60 µl 

(мкл) суміші сорбенту і внутрішнього контрольного зразка або по 50 µl (мкл) сорбенту. 

6.1.5 Внесіть в кожну лунку планшета №2 по 500 µl (мкл) розчину для промивання. 

6.1.6 Внесіть в кожну лунку планшета №3 по 100 µl (мкл) елююючого розчину. 

6.1.7 Додайте по 100 µl (мкл) досліджуваного зразка до відповідних лунок глибоколунково-

го планшета №1, що містить лізуючий розчин і сорбент. 

6.1.8 У лунку, призначену для негативного контрольного зразка (K-) додайте 100 µl (мкл) 

транспортного середовища для зразків (наприклад, СТОР-Ф) або стерильного 

фізіологічного розчину. 

6.1.9 У лунку, призначену для позитивного контрольного зразка (K+), якщо передбачається 
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його проведення через етап виділення РНК, додайте 100 мкл відповідного позитивного 

контрольного зразка. 

6.1.10 Підготуйте до роботи систему для автоматичного виділення нуклеїнових кислот в гли-

боколункових планшетах, встановивши підготовлені глибоколункові планшети і необ-

хідні витратні матеріали згідно керівництва по експлуатації до системи. 

6.1.11 Виберіть і запустіть сценарій виділення РНК. 

6.1.12 Дочекайтеся завершення роботи системи для автоматичного виділення нуклеїнових 

кислот в глибоколункових планшетах. 

Препарат РНК готовий для проведення ЗТ-ПЛР (знаходиться в планшеті №3 з 

елююючим розчином). 

6.2 Підготовка і проведення виділення РНК з використанням набору реагентів ПРОБА-МЧ 

DWP фасування P 

6.2.1 Промаркуйте три планшета глибоколункових на 96 лунок з набору реагентів: 

 № 1 - з лізуючим розчином,  

 № 2 - з розчином для промивання,  

 № 3 - з елююючим розчином.  

6.2.2 У разі використання набору реагентів ПРОБА-МЧ DWP спільно з наборами реагентів 

для виявлення нуклеїнових кислот збудників гострих респіраторних вірусних інфекцій 

людини методом ЗТ-ПЛР (ТОВ «ДНК-Технологія ТС», Росія), до складу яких входить 

внутрішній контрольний зразок РНК-ВК "A", додайте в кожну пробірку з сорбентом по 

260 мкл внутрішнього контрольного зразка, закрийте кришки пробірок і перемішайте 

отриману суміш протягом 3-5 s (с) на мікроцентрифузі-вортекс. 

6.2.3 Видаліть захисну плівку з глибоколункових планшетів зі складу набору реагентів. 

6.2.4 Ресуспендуйте сорбент піпетуванням і внесіть в кожну лунку планшета №1 по 60 µl 

(мкл) суміші сорбенту і внутрішнього контрольного зразка або по 50 µl (мкл) сорбенту. 

6.2.5 Додайте по 100 µl (мкл) досліджуваного зразка до відповідних лунок глибоколунково-

го планшета №1, що містить лізуючий розчин і сорбент. 

6.2.6 У лунку, призначену для негативного контрольного зразка (K-), додайте 100 µl (мкл) 

транспортного середовища для зразків (наприклад, СТОР-Ф) або стерильного 

фізіологічного розчину. 

6.2.7 У лунку, призначену для позитивного контрольного зразка (K+), якщо передбачається 

його проведення через етап виділення РНК, додайте 100 µl (мкл) відповідного пози-

тивного контрольного зразка. 

6.2.8 Підготуйте до роботи систему для автоматичного виділення нуклеїнових кислот в гли-

боколункових планшетах, встановивши підготовлені глибоколункові планшети і необ-

хідні витратні матеріали згідно керівництва по експлуатації до системи. 

6.2.9 Виберіть і запустіть сценарій виділення РНК. 

6.2.10 Дочекайтеся завершення роботи системи для автоматичного виділення нуклеїнових 

кислот в глибоколункових планшетах. 
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Препарат РНК готовий для проведення ЗТ-ПЛР (знаходиться в планшеті №3 з 

елююючим розчином). 

6.3 Підготовка і проведення виділення РНК з використанням набору реагентів ПРОБА-МЧ 

DWP фасування A і автоматизованим внесенням досліджуваних зразків 

6.3.1 Промаркуйте три нових планшета глибоколункових на 96 лунок: 

 №1 - для досліджуваних зразків, лізуючого розчину і сорбенту,  

 №2 - для розчину для промивання,  

 №3 - для елююючого розчину.  

6.3.2 Промаркуйте необхідну кількість одноразових пластикових пробірок об'ємом 1,5 ml 

(мл) для негативного контрольного зразка (K-) і позитивного контрольного зразка 

(K+), якщо передбачається його проведення через етап виділення РНК. 

6.3.3 Внесіть в пробірку для негативного контрольного зразка (K-) 500 µl (мкл) транспорт-

ного середовища для зразків (наприклад, СТОР-Ф) або стерильного фізіологічного 

розчину. 

6.3.4 Внесіть в пробірку для позитивного контрольного зразка (K+), якщо передбачається 

його проведення через етап виділення РНК, 100 µl (мкл) відповідного позитивного 

контрольного зразка, і додайте 400 µl (мкл) транспортного середовища для зразків 

(наприклад, СТОР-Ф) або стерильного фізіологічного розчину. Струсіть пробірку про-

тягом 3-5 s (с) і центрифугуйте протягом 1-3 s (с) на мікроцентрифузі-вортекс. 

6.3.5 Підготуйте дозуючий пристрій ДТстрім до роботи, встановивши необхідні витратні ма-

теріали та реагенти відповідно до схеми робочого столу дозуючого пристрою. 

6.3.6 Розпакуйте штативи з одноразовими наконечниками з фільтром, вільними від РНКаз і 

ДНКаз, об'ємом 1000 µl (мкл), зніміть кришки. 

6.3.7 Встановіть наконечники на робочий стіл дозуючого пристрою. 

6.3.8 Зніміть кришки з картриджів з реагентами. 

УВАГА! Не знімайте і не пробивайте захисну плівку з картриджів з реагентами. 

6.3.9 Встановіть картриджі з реагентами в адаптери для картриджів. 

6.3.10 Встановіть глибоколункові планшети в адаптер для мікропланшетів. 

6.3.11 Підготуйте пристрій скидання відповідно до інструкції до дозуючого пристрою. 

6.3.12 Струсіть пробірки зі зразками біоматеріалу протягом 3-5 s (с) і центрифугуйте протя-

гом 1-3 s (с) на мікроцентрифузі-вортекс. 

6.3.13 Встановіть пробірки зі зразками біоматеріалу та контрольними зразками в штативи для 

48 пробірок 1,5 ml (мл). 

6.3.14 Закріпіть кришки пробірок у тримачах штативів. Встановіть штативи на робочий стіл 

дозуючого пристрою. 

6.3.15 У разі використання набору реагентів ПРОБА-МЧ DWP спільно з наборами реагентів 

для виявлення нуклеїнових кислот збудників гострих респіраторних вірусних інфекцій 

людини методом ЗТ-ПЛР (ТОВ «ДНК-Технологія ТС», Росія), до складу яких входить 
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внутрішній контрольний зразок РНК-ВК "A", встановіть на робочий стіл дозуючого при-

строю пробірку з попередньо перемішаним на мікроцентрифузі-вортекс внутрішнім 

контрольним зразком РНК-ВК "A" з відповідного набору реагентів. 

Дозуючий пристрій ДТстрім готовий до роботи. 

6.3.16 За допомогою клавіш на лицьовій панелі дозуючого пристрою, виберіть і запустіть 

сценарій дозування. Дозуючий пристрій приступить до роботи. 

6.3.17 Дочекайтеся завершення роботи дозуючого пристрою (на дисплеї з'явиться напис  

«Завершено»). 

6.3.18 Підготуйте до роботи систему для автоматичного виділення нуклеїнових кислот в гли-

боколункових планшетах, встановивши підготовлені глибоколункові планшети і необ-

хідні витратні матеріали згідно керівництва по експлуатації до системи. 

6.3.19 Виберіть і запустіть сценарій виділення РНК. 

6.3.20 Дочекайтеся завершення роботи системи для автоматичного виділення нуклеїнових 

кислот в глибоколункових планшетах. 

Препарат РНК готовий для проведення ЗТ-ПЛР (знаходиться в планшеті з елююючим 

розчином). 

  



ПРОБА-МЧ DWP Інструкція із застосування 666 від 18 березня 2021 

 

18 
 

 

6.4 Підготовка і проведення виділення РНК з використанням набору реагентів ПРОБА-МЧ 

DWP фасування A і внесенням досліджуваних зразків вручну 

6.4.1 Промаркуйте три нових планшета глибоколункових на 96 лунок: 

 № 1 - для досліджуваних зразків, лізуючого розчину і сорбенту,  

 № 2 - для розчину для промивання, 

 № 3 - для елююючого розчину.  

6.4.2 Підготуйте дозуючий пристрій ДТстрім до роботи, встановивши необхідні витратні ма-

теріали та реагенти відповідно до схеми робочого столу дозуючого пристрою. 

6.4.3 Розпакуйте штатив з одноразовими наконечниками з фільтром, вільними від РНКаз і 

ДНКаз, об'ємом 1000 µl (мкл), зніміть кришки. 

6.4.4 Встановіть наконечники на робочий стіл дозуючого пристрою. 

6.4.5 Зніміть кришки з картриджів з реагентами. 

УВАГА! Не знімайте і не пробивайте захисну плівку з картриджів з реагентами. 

6.4.6 Встановіть картриджі з реагентами в адаптер для картриджів. 

6.4.7 Встановіть глибоколункові планшети в адаптер для мікропланшетів. 

6.4.8 Підготуйте пристрій скидання відповідно до інструкції до дозуючому пристрою. 

6.4.9 У разі використання набору реагентів ПРОБА-МЧ DWP спільно з наборами реагентів 

для виявлення нуклеїнових кислот збудників гострих респіраторних вірусних інфекцій 

людини методом ЗТ-ПЛР (ТОВ «ДНК-Технологія ТС», Росія), до складу яких входить 

внутрішній контрольний зразок РНК-ВК "A", встановіть на робочий стіл дозуючого при-

строю пробірку з попередньо перемішаним на мікроцентрифузі-вортекс внутрішнім 

контрольним зразком РНК-ВК "A" з відповідного набору реагентів. 

Дозуючий пристрій ДТстрім готовий до роботи. 

6.4.10 За допомогою клавіш виберіть і запустіть сценарій дозування. Дозуючий пристрій при-

ступить до роботи. 

6.4.11 Дочекайтеся завершення роботи дозуючого пристрою (на дисплеї з'явиться напис  

«Завершено»). 

6.4.12 Струсіть пробірки зі зразками біоматеріалу протягом 3-5 s (с) і центрифугуйте протя-

гом 1-3 s (с) на мікроцентрифузі-вортекс. 

6.4.13 Додайте по 100 µl (мкл) зразка біоматеріалу до відповідних лунок глибоколункового 

планшета №1, що містить лізуючий розчин і сорбент. 

6.4.14 У лунку, призначену для негативного контрольного зразка (K-), додайте 100 µl (мкл) 

транспортного середовища для зразків (наприклад, СТОР-Ф) або стерильного 

фізіологічного розчину. 

6.4.15 У лунку, призначену для позитивного контрольного зразка (K+), якщо передбачається 

його проведення через етап виділення РНК, додайте 100 µl (мкл) відповідного пози-

тивного контрольного зразка. 

6.4.16 Підготуйте до роботи систему для автоматичного виділення нуклеїнових кислот в гли-



ПРОБА-МЧ DWP Інструкція із застосування 666 від 18 березня 2021 

 

19 
 

 

боколункових планшетах, встановивши підготовлені глибоколункові планшети і необ-

хідні витратні матеріали згідно керівництва по експлуатації до системи. 

6.4.17 Виберіть і запустіть сценарій виділення РНК. 

6.4.18 Дочекайтеся завершення роботи системи для автоматичного виділення нуклеїнових 

кислот в глибоколункових планшетах. 

Препарат РНК готовий для проведення ЗТ-ПЛР (знаходиться в планшеті з елююючим 

розчином). 

6.5 Зберігання та використання препарату РНК 

6.5.1 Допускається зберігання препарату РНК при температурі від 2 °С до 8 °С не більше 

двох годин. Для тривалого зберігання препарат РНК слід помістити в морозильну ка-

меру і зберігати при температурі не вище мінус 20 °С не більше 7 діб, без розморо-

жування до постановки. 

УВАГА! Для препарату РНК допускається тільки одноразове розморожування! 

6.5.2 Якщо препарати РНК зберігалися при температурі не вище мінус 20 °С, перед викори-

станням необхідно розморозити препарати РНК при кімнатній температурі від 18 °С до 

25 °С або при температурі від 2 °С до 8 °С. 

Препарат РНК готовий до внесення в реакційну суміш для ЗТ-ПЛР. 
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7 ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ  

7.1 Транспортування 

7.1.1 Транспортування набору реагентів здійснюють в термоконтейнерах з холодоелемента-

ми усіма видами критого транспорту при температурі всередині контейнера від 2 °С до 

25 °С протягом усього терміну придатності. 

7.1.2 Набори реагентів, транспортовані з порушенням температурного режиму, застосуван-

ню не підлягають. 

7.2 Зберігання 

7.2.1 Набір реагентів слід зберігати при температурі від 2 °С до 25 °С в захищеному від 

світла місці протягом всього терміну придатності набору реагентів. 

7.2.2 При зберіганні допускається випадання невеликого осаду в лізуючому розчині. 

7.2.3 Набори реагентів, які зберігалися з порушенням регламентованого режиму, застосу-

ванню не підлягають. 

7.3 Вказівки по експлуатації 

7.3.1 Набір реагентів повинен застосовуватися відповідно до чинної версії затвердженої ін-

струкції по застосуванню.  

7.3.2 Для отримання достовірних результатів необхідне суворе дотримання інструкції із за-

стосування набору реагентів. 

7.3.3 Після відкриття упаковки компоненти набору реагентів слід зберігати при температурі 

від 2 °С до 25 °С в захищеному від світла місці протягом всього терміну придатності 

набору реагентів. 

7.3.4 Набори реагентів з вичерпаним терміном придатності застосуванню не підлягають. 
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8 РЕКОМЕНДАЦІЇ З УТИЛІЗАЦІЇ 

8.1 При використанні набору реагентів в клініко-діагностичній лабораторії утворюються 

відходи класів А і Б, які класифікуються і утилізуються відповідно до вимог СанПіН 

2.1.7.2790-10. 

8.2 Набори реагентів, які прийшли в непридатність, в тому числі у зв'язку із закінченням 

терміну придатності, і невикористані реактиви, відносяться до класу Б (епідеміологічно 

небезпечні відходи) і підлягають утилізації відповідно до вимог СанПіН 2.1.7.2790-10 і 

МУ 1.3.2569-09 . 

8.3 Рідкі компоненти набору реагентів, які прийшли в непридатність, перед зливом в ка-

налізацію повинні бути попередньо розведені водою у співвідношенні 1: 100. 

8.4 Упаковка набору реагентів (коробки, гриппери) після використання за призначенням 

належать до відходів класу А і утилізуються з побутовими відходами. 

УВАГА! У разі відкриття упаковки набору реагентів в боксі вона відноситься до відходів класу 

Б і її необхідно утилізувати згідно з вимогами СанПіН 2.1.7.2790-10 і МУ 1.3.2569-09. 

9 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

9.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність набору реагентів вимогам технічних 

умов при дотриманні умов транспортування, зберігання та експлуатації, відповідати 

вимогам ДСТУ. 

9.2 Термін придатності набору реагентів - 12 місяців
3
 при дотриманні всіх умов транспор-

тування, зберігання та експлуатації. 

10 РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Набір реагентів призначений для одноразового застосування і не підлягає технічному 

обслуговуванню та поточному ремонту. 

  

                                                           
3- методика не валідована. Термін придатності встановлений на підставі досвіду застосування ана-

логічних наборів реагентів 



ПРОБА-МЧ DWP Інструкція із застосування 666 від 18 березня 2021 

 

22 
 

 

11 СИМВОЛИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ МАРКУВАННІ НАБОРУ РЕАГЕНТІВ 

 
Медичний виріб для 

діагностики in vitro  Каталожний номер 

 
Температурне обмеження 

 
Виробник 

 
Містить достатньо <n> 

кількості тестів   
Не стерильно 

 Термін використання  
Обережно! Зверніться до 

інструкції по застосуванню 

 Код партії 
 

Оберігати від сонячного 

світла 

 
 

Дата виготовлення  

  
Зверніться до інструкції із 

застосування 

12 ПЕРЕЛІК ЗАСТОСОВУВАНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ 

ГОСТ 2.105-95 Загальні вимоги до текстових документів. 

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. 

ДСТУ 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. 

ДСТУ ISO 15223-1-2014 Вироби медичні. Символи, що застосовуються при маркуванні на 

медичні вироби, етикетках і в супровідній документації. Ч.1. Основні вимоги. 

ДСТУ ISO 23640-2015 Вироби медичні для діагностики in vitro. Оцінка стабільності реагентів 

для діагностики in vitro. 

ГОСТ Р 52905-2007 (ИСО 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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13 АДРЕСА ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ 

Рекламації з питань якості набору реагентів ПРОБА-МЧ DWP, слід надсилати до уповноважено-

го представника виробника в Україні за адресою: 

ТОВ «ДНК-ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА», Україна, 04176, м. Київ, вулиця Електриків, будинок 26, 

корпус 43, приміщення 5, тeл.+ 38 067 409 45 67, info@dna-technology.ua 

 

Служба клієнтської підтримки виробника: 

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 

 

Служба клієнтської підтримки уповноваженого представника виробника в Україні: 

+38 (067) 352-90-02 (дзвінок за тарифом оператора) 

E-mail: info@dna-technology.ua 

 

Виробник: ТОВ «ДНК-Технологія ТС», Росія. 

Адреса виробника: ТОВ «ДНК-Технологія ТС», вул. Науковий проїзд,  

б. 20, корп. 4, м. Москва, Росія, 117246. 

Місце виробництва: ТОВ «ДНК-Технологія ТС», вул. Науковий проїзд,  

б. 20, корп. 4, м. Москва, Росія, 117246. 



 

 

 

 

 

 

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

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

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 
Служба клієнтської підтримки уповноваженого представника  

виробника в Україні: 
+38 (067) 352-90-02 (дзвінок за тарифом оператора) 

E-mail: info@dna-technology.ua 
 

 

Виробник: ТОВ «ДНК-Технологія ТС»  

вул. Науковий проїзд, б. 20, корп. 4, м. Москва, Росія, 117246 
Місце виробництва: ТОВ «ДНК-Технологія ТС»  

вул. Науковий проїзд, б. 20, корп. 4, м. Москва, Росія, 117246 
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: 2021-03-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


