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1 ПРИЗНАЧЕННЯ 

1.1 Ця інструкція поширюється на комплект реагентів для  
ПЛР-ампліфікації геномної ДНК людини в режимі реального часу (КВМ) по 
ТУ 9398-036-46482062-2009, далі по тексту комплект реагентів. 

1.2 Комплект реагентів КВМ призначений для визначення і приблизної 
оцінки кількості геномної ДНК людини методом полімеразної ланцюгової 
реакції в режимі реального часу в біологічному матеріалі людини: зіскрібки 
з уретри, цервікального каналу, з заднього склепіння піхви, кон'юнктиви ока, 
задньої стінки носоглотки та ін. слизових, клітинний осад сечі, кров та ін. 

1.3 Функціональне призначення: комплект реагентів призначений для 
використання in vitro (визначення і приблизна оцінка кількості геномної ДНК 
людини методом ПЛР в біологічному матеріалі людини). 
Комплект реагентів КВМ рекомендується використовувати: 

 для виключення помилок преаналітичного етапу при дослідженні 
біологічного матеріалу, що містить клітини епітелію людини (контроль 
взяття матеріалу лікарем-клініцистом (КВМ); 

 для оцінки кількості геномної ДНК людини. 

1.4 Застосування комплекту реагентів не залежить від популяційних і 
демографічних аспектів. Протипоказань до застосування немає. 

1.5 Комплект може бути використаний в організаціях, що мають ліцензію 
на діяльність, пов'язану зі збудниками інфекційних захворювань людини і в 
лабораторіях, що мають санітарно-епідеміологічний висновок про 
можливість проведення даних робіт, виданих в установленому порядку. 

1.6 Потенційні користувачі: фахівці з вищою або середньою медичною 
або біологічною (ветеринарною) освітою, які пройшли підготовку на 
ліцензованих курсах первинної спеціалізації по роботі з мікроорганізмами III 
груп патогенності (небезпеки) (тільки при роботі з даними мікроорганізмами) 
або з мікроорганізмами III-IV груп патогенності, які отримали додаткову 
спеціальну освіту на курсах підвищення кваліфікації з молекулярно-
біологічних методів діагностики. 

1.7 Застосовувати комплект реагентів строго за призначенням відповідно 
до даної інструкції по застосуванню. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКТУ 

2.1 Склад комплекту 

 R1-P805-23/9UA (пробірки),   R1-P805-S3/9UA (стрипи) КВМ 

Найменування 
компонентів 

Зовнішній вигляд 
Кількість 
пробірок 

Номінальний 
об’єм компонента 

Суміш для ампліфікації, 
запечатана парафіном 

Прозора безбарвна 
рідина під воскоподібні 
білим шаром 

96 пробірок  
або 12 стрипів  
по 8 пробірок 

по 20 µl (мкл)  
в пробірці 

Розчин Taq-полімерази 
Прозора безбарвна 
рідина 

2 пробірки по 500 µl (мкл) 

Мінеральне масло 
Прозора безбарвна 
в'язка масляниста рідина 

2 пробірки по 1,0 ml (мл) 

Позитивний контрольний 
зразок 

Прозора безбарвна 
рідина 

1 пробірка 150 µl (мкл) 

Кришки для стрипів * 12 шт. 

* - входять до складу комплекту реагентів при фасуванні суміші для ампліфікації в стрипи 

2.2 Кількість аналізованих проб 
Комплект реагентів призначений для одноразового застосування і 

розрахований на 96 визначень, включаючи аналіз невідомих зразків, 
позитивних контрольних зразків і негативних контрольних зразків. 

2.3 Принцип методу 
Метод: Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) з детекцією 

результатів в режимі реального часу; якісний аналіз. 
Принцип методу заснований на використанні процесу ампліфікації 

ДНК, яка полягає в повторюваних циклах температурної денатурації ДНК, 
відпалу праймерів з комплементарними послідовностями і подальшої 
добудови полінуклеотидних ланцюгів з цих праймерів Taq-полімеразою. 

Для підвищення чутливості і специфічності реакції передбачено 
застосування «гарячого» старту. Гарячий старт забезпечується методикою 
приготування реакційної суміші, що складається з двох шарів, розділених 
прошарком з парафіну або використання Taq-полімерази, блокованої 
антитілами. Старт полімеразної ланцюгової реакції відбувається тільки  
при розплавленні парафіну або температурній дисоціації комплексу  
Taq-полімерази і антитіл, що виключає неспецифічний відпал праймерів на 
ДНК-мішені при початковому прогріванні пробірки. 

У реакційну суміш для проведення ампліфікації введені ДНК-зонди, 
кожен з яких містить флуоресцентну мітку 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) збільшується пропорційно кількості специфічних ампліконів, 
що утворилися і вимірюється на кожному циклі ампліфікації. 

Дослідження складається з наступних етапів: виділення ДНК 
(пробопідготовка) і ПЛР-ампліфікація геномної ДНК людини в режимі 
реального часу з використанням комплекту реагентів КВМ. 
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У комплекті КВМ в суміш для ампліфікації доданий внутрішній 
контрольний зразок (ВК), призначений для оцінки ефективності протікання 
полімеразної ланцюгової реакції. 

До складу ДНК-зондів, що використовуються для детекції продукту 
ампліфікації шуканої ДНК, включена флуоресцентна мітка Fam. До складу 
ДНК-зондів, що використовуються для детекції продукту ампліфікації 
внутрішнього контролю, входить флуоресцентний барвник Hex. У таблиці 1 
наведені канали детекції продуктів ампліфікації. 

Т а б л и ц я  1  - Канали детекції продуктів ампліфікації 

Fam Hex Rox Cy5 Cy5.5 

КВМ ВК - - - 

2.4 Час проведення аналізу (без урахування пробопідготовки) - 2 години. 

3 АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1 Специфічність аналізу 
У зразках біологічного матеріалу, що містять геномну ДНК людини, 

після проведення реакції ампліфікації детектуючий ампліфікатор повинен 
реєструвати позитивний результат. 

У зразках біологічного матеріалу, що не містять геномну ДНК людини, 
детектуючий ампліфікатор повинен реєструвати негативний результат. 

3.2 Чутливість аналізу 
Аналітична чутливість: 10 геном-еквівалентів на ампліфікаційну 

пробірку. 

3.3 Контроль взяття матеріалу і приблизна оцінка кількості виділеної 
геномної ДНК людини 

У зразках біологічного матеріалу, що містять геномну ДНК людини в 
кількості, достатній для проведення подальшого дослідження, після 
проведення реакції ампліфікації, детектуючий ампліфікатор повинен 
реєструвати позитивний результат зі значенням Cp по каналу Fam 
(специфіка) менше 38. Для визначення генетичних поліморфізмів значення 
Ср має бути менше 32 (в разі, якщо кількість ДНК на реакцію не обумовлено 
виробником тест-системи). 

У зразках біологічного матеріалу, що не містять геномної ДНК людини 
або містять геномну ДНК людини в недостатній для подальшого 
дослідження кількості, детектуючий ампліфікатор повинен реєструвати або 
негативний результат, або позитивний результат зі значенням Cp по каналу 
Fam (специфіка) більше 38 (більше 32 при визначенні генетичних 
поліморфізмів в разі, якщо кількість ДНК на реакцію не обумовлено 
виробником тест-системи). 

Приблизна оцінка кількості виділеної геномної ДНК людини наведена 
в таблицях 4,5. 
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4 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 

Загальні вимоги безпеки до наборів реагентів для in vitro діагностики 
відповідно до ДСТУ 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», з дотриманням санітарно-епідеміологічних правил 
СП 1.3.2322-08 «Безпека роботи з мікроорганізмами III-IV груп патогенності 
(небезпеки) і збудниками паразитарних хвороб». 

При роботі з мікроорганізмами I-IV груп патогенності вибір типу 
захисного костюма (робочого одягу і засобів індивідуального захисту) 
проводиться в суворій відповідності з СП 1.3.1285-03 і (або) СП 1.3.2322-08 
і визначається видом збудника, робочою зоною, оснащенням її боксами 
біологічної безпеки. 

До роботи з комплектом реагентів допускається тільки персонал, 
навчений методам молекулярної діагностики та правилам роботи в клініко-
діагностичній лабораторії. 

Виділення ДНК слід проводити в ламінарних шафах з включеним 
ламінарним потоком. Підготовку до ПЛР з використанням набору реагентів 
слід проводити в ПЛР-боксах. 

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. 

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

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

Всі поверхні в лабораторії (робочі столи, штативи, обладнання та ін.) 
щодня піддають вологому прибиранню із застосуванням дезінфікуючих/ 
миючих засобів, регламентованих санітарними правилами СП 1.3.1285-03 і 
(або) СП 1.3.2322-08. 

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. 

Не допускається використовувати комплект реагентів: 

 при порушенні умов транспортування і зберігання; 

 при невідповідності зовнішнього вигляду реагентів, зазначеного в 
паспорті до комплекту; 

 при порушенні внутрішньої упаковки компонентів комплекту; 

 по закінченню терміну придатності. 
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П р и м і т к а - Комплект 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. 
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5 ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ 

Для проведення дослідження з використанням комплекту реагентів КВМ 
потрібно наступне обладнання і матеріали: 

 ПЛР-бокс; 

 ампліфікатор детектуючий (ДТ-322, ДТлайт
1
, ДТпрайм

2
 або ДТ-96 

виробництва ТОВ «НВО ДНК-Технологія»; iCycler iQ5 виробництва  
Bio-Rad або аналоги); 

 мікроцентрифуга/вортекс; 

 холодильник побутовий; 

 пробірки мікроцентрифужні об'ємом 1,5 ml (мл); 

 штатив «робоче місце» для пробірок об'ємом 1,5 ml (мл); 

 штатив «робоче місце» для пробірок об'ємом 0,2 ml (мл) або 
стрипованних пробірок об'ємом 0,2 ml (мл); 

 дозатори електронні з адаптером або дозатори механічні змінного 
об’єму одноканальні зі змінними наконечниками, що дозволяють 
відбирати об'єми рідини 0,5-20 µl (мкл), 20-200 µl (мкл); 

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

 одноразові рукавички медичні, без тальку, текстуровані; 

 ємність для скидання використаних наконечників, пробірок та інших 
витратних матеріалів; 

 комплект реагентів для виділення ДНК з біологічного матеріалу  
(рекомендуються ПРОБА-РАПІД, ПРОБА-РАПІД-ГЕНЕТИКА, ПРОБА-ГС, 
ПРОБА-ГС-ПЛЮС, ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА, ПРОБА-НК, ПРОБА-НК-
ПЛЮС (ТОВ «НВО ДНК-Технологія»)). 

Програмне забезпечення для детектуючих ампліфікаторів ДТ-322, 
ДТлайт, ДТ прайм і ДТ-96: 

 версія ПЗ не нижче 7.3
3
. 

6 АНАЛІЗОВАНІ ЗРАЗКИ 

6.1 Матеріал для дослідження 
Для дослідження використовують зіскрібки з уретри, цервікального 

каналу, з заднього склепіння піхви, кон'юнктиви ока, задньої стінки 
носоглотки і інших слизових, клітинний осад сечі, кров та ін. 

Взяття, попередню обробку і зберігання матеріалу проводять 
відповідно до інструкції до комплекту для виділення ДНК з біологічного 
матеріалу. 

                                           
1
 - тільки моделі 4S1, 4S2, 5S1, 5S2, 6S1, 6S2. 

2
 - тільки моделі 4M1, 4M3, 4M6, 5M1, 5M3, 5M6, 6M1, 6M3, 6M6. 

3
- виробник рекомендує своєчасно оновлювати програмне забезпечення для детектируючих 

ампліфікаторів. Актуальну версію програмного забезпечення можна скачати на сайті 
компанії «ДНК-Технологія»: https://www.dna-technology.ru/poequip/po-dlya-oborudovaniya 
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6.2 Виділення ДНК з біологічного матеріалу 
Виділення ДНК проводять відповідно до інструкції до 

використовуваного комплекту реагентів. Рекомендовані комплекти для 
виділення ДНК з біологічного матеріалу: ПРОБА-РАПІД, ПРОБА-РАПІД-
ГЕНЕТИКА, ПРОБА-ГС, ПРОБА-ГС-ПЛЮС, ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА, ПРОБА-
НК, ПРОБА-НК-ПЛЮС. 

Про можливості використання інших комплектів реагентів для 
виділення ДНК з біологічного матеріалу спільно з комплектом для ПЛР-
ампліфікації можна дізнатися у представника компанії «ДНК-Технологія». 

УВАГА! Незалежно від використовуваного комплекту для виділення ДНК 
одночасно з виділенням ДНК з біологічного матеріалу необхідно провести 
через всі етапи пробопідготовки негативний контрольний зразок (в його 
якості можна використовувати фізіологічний розчин стерильний або 
транспортне середовище для біопроб в об’ємі, зазначеному в інструкції до 
комплекту реагентів для виділення ДНК). 

7 ПРОВЕДЕННЯ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ 

7.1 Промаркуйте по одній пробірці з сумішшю для ампліфікації, 
запечатаній парафіном, для кожного досліджуваного зразка, 
негативного контрольного зразка «K-» і позитивного контрольного 
зразка «К+». 
Наприклад, необхідно проаналізувати 4 зразка. Потрібно промаркувати 
4 пробірки для досліджуваних зразків, 1 пробірку для «K-» і 1 пробірку 
для «К+». Загальна кількість пробірок - шість. 

7.2 Струсіть пробірку з розчином Taq-полімерази протягом 3-5 s (с) і 
центрифугуйте протягом 1-3 s (с) на мікроцентрифузі/вортекс. 

7.3 Додайте в кожну пробірку, не пошкоджуючи шар парафіну, по 10 µl 
(мкл) розчину Taq-полімерази. 

7.4 Додайте в кожну пробірку по 1 краплі (близько 20 µl (мкл)) 
мінерального масла. Закрийте кришки пробірок. 

7.5 Для запобігання контамінації слід перед внесенням ДНК відкривати 
кришку тільки тієї пробірки, в яку буде вноситися даний зразок, і 
закривати її перед внесенням наступного. Зразки слід вносити 
наконечниками з фільтром. 
Внесіть, не пошкоджуючи шар парафіну, по 5,0 µl (мкл) виділеного зі 
зразків препарату ДНК до відповідних пробірок для досліджуваних 
зразків. У пробірки «K-», «K+» ДНК не вноситься. 

7.6 Внесіть, не пошкоджуючи шар парафіну, 5,0 µl (мкл) негативного 
контрольного зразка, що пройшов етап виділення ДНК, в пробірку, 
марковану «K-». Внесіть, не пошкоджуючи шар парафіну, 5,0 µl (мкл) 
позитивного контрольного зразка в пробірку, марковану «K+». 

7.7 Центрифугуйте пробірки при 1000-3000 rev/min (об/хв) (або на 
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мікроцентрифузі/вортекс) протягом 3-5 s (с) при кімнатній 
температурі. 

7.8 Встановіть всі пробірки в блок детектуючого ампліфікатора. 
Рекомендується розташовувати пробірки по центру термоблока. 

7.9 Для приладів ДТ-322, ДТлайт, ДТпрайм і ДТ-96:  

Відкрийте програму RealTime_PCR в режимі «Робота з приладом». 
При першому проведенні ПЛР створіть і збережіть новий тест. Далі і 
при наступних постановках додайте в протокол збережений тест, 
вкажіть кількість і ідентифікатори зразків, в тому числі негативних і 
позитивних контрольних зразків, відзначте розташування пробірок на 
матриці термоблока відповідно до їх установки і проведіть ПЛР. 

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

№  
блоку 

Температура, °С min (хв) s (с) Число циклів 
Режим оптичних 

вимірювань 
Тип блоку 

1 80,0 0 30 
1 

 Цикл 

 94,0 1 30   

 

2 94,0 0 30 
5 

 Цикл 

 64,0 0 15 √  

 

3 94,0 0 10 
45 

 Цикл 

 64,0 0 15 √  

 

4 94,0 0 5 1  Цикл 

 

5 10,0 ... ... Зберігання  Зберігання 

7.10 Для приладу iQ5:  
Увімкніть прилад і блок живлення оптичної частини приладу, залиште 

для прогріву на 30 min (хв). Відкрийте програму Bio-Rad iQ5. Під час 
першого поставлення створіть і збережіть новий протокол. При наступних 
постановках збережений протокол, налаштуйте конфігурацію плашки (файл 
з даними про характеристику зразків і їх розташуванні в плашки) і проведіть 
ПЛР з урахуванням об’єму реакційної суміші, рівного 35 µl (мкл). 

Т а б л и ц я  3 - Програма ампліфікації для детектуючого 
ампліфікатора iCycler iQ5 (при використанні Persistent Well Factor) 

Cycle Repeats Step Dwell Time Setpoint, °C 
PCR / Melt Data 

Acquisition 

1 1     

  1 1:00 80,0  

2 1:30 94,0  

2 5     

  1 00:30 94,0  

2 00:45 64,0  

3 45     

  1 00:10 94,0  

2 00:45 64,0 Real-time 

4  ... ... 10,0 storage 
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8 РЕЄСТРАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АМПЛІФІКАЦІЇ 

Реєстрація сигналу проводиться приладом під час ампліфікації.  
Детекція і облік результатів здійснюються детектуючим 

ампліфікатором автоматично. 
Аналіз проводиться програмним забезпеченням. 

8.1 Для приладів ДТ-322, ДТлайт, ДТпрайм і ДТ-96: 
Після закінчення програми ампліфікації на екрані з'явиться відповідне 

інформаційне повідомлення і буде запропоновано перейти до аналізу 
результатів (п. 4.6 частини 1 («Робота з приладом») Інструкції з експлуатації 
для ампліфікаторів детектуючих). Аналіз проводиться програмним 
забезпеченням. 

На графіку буде відображена залежність флуоресценції від номера 
циклу для кожної пробірки в термоблоці. У таблиці праворуч буде 
показаний ідентифікатор зразка і індикаторний цикл (Ср) для каналів Fam і 
Hex. 

За результатами аналізу можна сформувати і роздрукувати звіт. 
Більш докладний опис аналізу результатів міститься в інструкціях до 

приладів (див. «Інструкція з експлуатації»). 

8.2 Для приладу iQ5: 
Аналіз і представлення результатів здійснюється в модулі  

«Data Analysis» («Аналіз даних»), закладка «PCR Quant». 
Закладка PCR Quant включає в себе три вікна: 

 графік ампліфікації; 

 таблицю результатів. 
За результатами аналізу можна сформувати і роздрукувати звіт. 
Більш докладний опис оформлення протоколу міститься в інструкції 

до приладу (див. «Керівництво користувача» для iCycler iQ5). 

9 ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАКЦІЇ 

9.1 Облік результатів реакції здійснюється автоматично за допомогою 
програмного забезпечення, що поставляється з детектуючим 
ампліфікатором. 

9.2 Інтерпретація результатів проводиться з урахуванням значень Cp по 
каналу специфіки (канал Fam) і внутрішнього контролю (Hex) відповідно до 
таблиць 4 і 5. 

9.3 Недостовірний результат може бути викликаний присутністю 
інгібіторів в препараті ДНК, отриманому з клінічного матеріалу; невірним 
виконанням протоколу аналізу, недотриманням температурного режиму 
ампліфікації і ін. В цьому випадку необхідно повторно провести ПЛР, або 
виділення ДНК і постановку ПЛР для цього зразка, або взяття клінічного 
матеріалу у пацієнта (виконується послідовно). 

9.4 При отриманні негативного результату на наявність геномної ДНК 
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людини для позитивного контрольного зразка «K+», результати всієї 
постановочної серії вважають недостовірними. В цьому випадку необхідна 
повторна постановка ампліфікації всієї партії зразків. 

9.5 При отриманні позитивного результату на наявність геномної ДНК 
людини для негативного контрольного зразка «K-», результати всієї 
постановочної серії вважають недостовірними. В цьому випадку необхідно 
проведення спеціальних заходів для усунення можливої контамінації. 

Т а б л и ц я  4 - Інтерпретація результатів при використанні 
ампліфікаторів ДТ-322, ДТлайт, ДТпрайм і ДТ-96 

Результат по  
каналу FAM, Сp 

Результат по 
каналу HEX, Сp 

Інтерпретація *
4
 

Кількість геномної 
ДНК на реакцію, нг 

Менше 23 Не враховується ДНК людини в препараті ДНК 
присутня в достатній для аналізу 
кількості 

більше 750 

23-32 Не враховується 750-1,0 

32-38 Не враховується 

ДНК людини в препараті ДНК 
присутня в достатній для аналізу 
кількості 
(За винятком комплектів для 
визначення генетичних 
поліморфізмів!) 

1,0-0,01 

Більше 38 27-32 
ДНК людини присутня в 
недостатній для аналізу кількості 

Менше 0,01 

Більше 38 Більше 32 
Можливо, в препараті ДНК 
присутні інгібітори ПЛР 

Менше 0,01 

Не визначається 27-32 
ДНК людини відсутня або присутня 
у невеликій кількості 

- 

Не визначається 
Не визначається 

або більше 32 
Результат недостовірний - 

Т а б л и ц я  5 - Інтерпретація результатів при використанні 
ампліфікатора iCycler iQ5 

Результат по 
каналу FAM, Сp 

Результат по 
каналу HEX, Сp 

Інтерпретація *
5
 

Кількість геномної 
ДНК на реакцію, нг 

Менше 18 Не враховується ДНК людини в препараті ДНК 
присутня в достатній для аналізу 
кількості 

Більше 750 

18-27 Не враховується 750-1,0 

27-33 Не враховується 

ДНК людини в препараті ДНК 
присутня в достатній для аналізу 
кількості 
(за винятком комплектів для 
визначення генетичних 
поліморфізмів!) 

1,0-0,01 

Більше 33 22-27 
ДНК людини присутня в 
недостатній для аналізу кількості 

Менше 0,01 

Більше 33 Більше 27 
Можливо, в препараті ДНК 
присутні інгібітори ПЛР 

Менше 0,01 

Не визначається 22-27 
ДНК людини відсутня або 
присутня у невеликій кількості 

- 

Не визначається 
Не визначається 

або більше 27 
Результат недостовірний - 

                                           
4
 - тільки для комплектів виробництва ТОВ «НВО ДНК-Технологія». 

5
 - тільки для комплектів виробництва ТОВ «НВО ДНК-Технологія». 
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10 ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

10.1 Транспортування 
10.1.1  Транспортування комплекту здійснюють усіма видами критого 

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

П р и м і т к а  - Допускається транспортування при температурі від 0 °С до 24 °С  
не більше 72 годин. 

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

10.2 Зберігання 
10.2.1  Комплект реагентів слід зберігати в холодильнику або холодильній 

камері при температурі від 2 °С до 8 °С протягом усього терміну 
придатності комплекту. 

10.2.2  Суміші для ампліфікації, запечатані парафіном, слід зберігати в 
холодильнику або холодильній камері в захищеному від світла місці 
при температурі від 2 °С до 8 °С протягом усього терміну придатності 
комплекту. 

10.2.3  Комплекти реагентів, які зберігалися з порушенням 
регламентованого режиму, застосуванню не підлягають. 

10.3 Вказівки до експлуатації 
10.3.1  Комплект повинен застосовуватися відповідно до чинної версії 

затвердженої інструкції по застосуванню.  
10.3.2  Після відкриття упаковки компоненти комплекту слід зберігати за 

таких умов: 

 компоненти комплекту слід зберігати при температурі від 2 °С до 8 
°С протягом усього терміну придатності комплекту; 

 суміші для ампліфікації, запечатані парафіном, слід зберігати в 
захищеному від світла місці при температурі від 2 °С до 8 °С 
протягом усього терміну придатності комплекту. 

10.3.3  Комплекти з вичерпаним терміном придатності застосуванню не 
підлягають. 

11 РЕКОМЕНДАЦІЇ З УТИЛІЗАЦІЇ 

11.1 При використанні комплекту в клініко-діагностичній лабораторії 
утворюються відходи класів А і Б, які класифікуються і утилізуються 
відповідно до вимог СанПіН 2.1.7.2790-10 «Санітарно-епідеміологічні 
вимоги щодо поводження з медичними відходами». 

11.2 Комплекти, 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. 

11.3 Упаковка комплекту реагентів (коробки, гриппери) після використання 
за призначенням, відноситься до відходів класу А і утилізується з побутовими 
відходами. 
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УВАГА! У разі відкриття упаковки комплекту 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 комплекту реагентів 
вимогам технічних умов при дотриманні умов транспортування, зберігання 
та експлуатації, відповідати вимогам ДСТУ. 

12.2 Термін придатності комплекту - 12 місяців при дотриманні всіх умов 
транспортування, зберігання та експлуатації. 

13 РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Комплект реагентів призначений для одноразового використання і  
не підлягає технічному обслуговуванню та поточному ремонту. 

14 СИМВОЛИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ МАРКУВАННІ 
КОМПЛЕКТУ 

 
Медичний виріб  
для діагностики in vitro  

Дата виготовлення  

 
Температурне обмеження 

 
Зверніться до інструкції  
із застосування 

 

Містить достатньо  
для <n> - кількості тестів  

Каталожний номер 

 
Використати до 

 
Виробник 

 
Код партії 

 
Оберігати від сонячного світла 

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 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 Вироби медичного призначення для діагностики ін 
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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 Вироби медичного призначення для діагностики  
in vitro. Інформація, яку надає виробник (маркування). Частина 1. Терміни, 
визначення та загальні вимоги. 
ГОСТ ISO 18113-2-2015 Вироби медичного призначення для діагностики  
in vitro. Інформація, яку надає виробник (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. 

16 АДРЕСА ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ 

Рекламації з питань якості набору реагентів для ПЛР-ампліфікації геномної 
ДНК людини КВМ слід надсилати до уповноваженого 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 «НВО ДНК-Технологія», Росія 
Адреса виробника: 142281, Росія, Московська область, м. Протвіно, 
вул. Залізнична, б. 20. 
Місце виробництва:  
Код виробника вказано на етикетці (див. останню цифру в партії набору): 
1. ТОВ «НВО ДНК-Технологія», 142281, Росія, Московська обл.,  
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м. Протвіно, вул. Залізнична, б. 20. 
2. ТОВ «ДНК-Технологія ТС», 117246, Росія, м. Москва, проїзд Науковий, 

б. 20, будова 4. 
 
 
 
 

Номер UA156-7 
2021-10-25 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНК-Технологія 
117587, Росія, м. Москва,  

вн. тер. м. муніципальний округ Чертаново Північне,  
ш. Варшавське, б. 125 Ж, к. 5, поверх 1, прим. 12 

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 «НВО ДНК-Технологія» 

142281, Росія, Московська область, м. Протвіно, вул. Залізнична, б. 20 
Місце виробництва:  

Код виробника вказано на етикетці (див. останню цифру в партії набору): 
1. ТОВ «НВО ДНК-Технологія», 142281, Росія, Московська обл.,  

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

б. 20, будова. 4 
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 останнього перегляду інструкції із застосування 2021-10-25. 


