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1 ПРИЗНАЧЕННЯ 

1.1 Набір реагентів ФЕМОФЛОР® СКРІН призначений для виявлення ДНК 
патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів з метою оцінки стану 
мікрофлори урогенітального тракту у жінок методом ПЛР з детекцією 
результатів в режимі реального часу. 

1.2 Набір реагентів може бути використаний в клініко-діагностичних 
лабораторіях медичних установ і науково-дослідницькій практиці. 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРУ 

 2.1 Застосування 
Лабораторна діагностика в практиці лікарів акушерів гінекологів та 

дерматовенерологів грає важливу роль, оскільки останнім часом 
особливістю урогенітальних інфекцій, в тому числі що передаються статевим 
шляхом, є малосимптомність клінічних проявів. В результаті чого, пацієнтки 
пізно звертаються до лікаря, нерідко вже на стадії розвитку ускладнень з боку 
репродуктивної системи. 

Сучасний діагностичний арсенал лікаря поряд з традиційними 
методами (мікроскопія і бактеріологічний посів) включає також і молекулярно 
біологічні методи, що дозволяє підібрати для кожного конкретного пацієнта 
оптимальний алгоритм обстеження. 

Можливості етіологічної діагностики збудників інфекцій, що 
передаються статевим шляхом (ІПСШ), значно розширилися з появою в 
клініко-діагностичних лабораторіях методу полімеразної ланцюгової реакції 
(ПЛР), який в короткі терміни (1-2 дні) дозволяє встановити наявність або 
відсутність генетичного матеріалу інфекційного агента в біологічному зразку, 
взятому безпосередньо з вогнища інфекції. 

Наступним кроком у розвитку лабораторної діагностики збудників 
інфекцій стала поява приладів і технологій, що дозволяють враховувати 
результати ПЛР в автоматичному режимі. Такий варіант ПЛР дозволяє, на 
відміну від більш ранньої, «класичної» версії методу, визначати кількість 
нуклеїнових кислот шуканих мікроорганізмів. 

Якісна і кількісна оцінка складних мікробних спільнот стає абсолютно 
необхідною для діагностики дисбіотичних порушень, причиною яких є 
умовно-патогенні мікроорганізми, які в невеликих кількостях можуть бути 
присутніми в урогенітальному тракті у здорових жінок. 

При первинному зверненні пацієнток, на підставі тільки клінічних 
симптомів лікарю часто буває важко провести диференціальну діагностику 
інфекцій, викликаних збудниками ІПСШ, вірусами, грибами, і дисбіотичних 
порушень, які є наслідком порушення балансу між умовно-патогенними 
мікроорганізмами і нормальною мікрофлорою піхви жінок репродуктивного 
віку (лактобактеріями). 

Набір реагентів ФЕМОФЛОР® СКРІН дозволяє оцінити стан 
мікробіоценозу урогенітального тракту жінки репродуктивного віку. 
Мікробіоценоз оцінюють шляхом порівняння кількості нормальної 



2 

мікрофлори (Lactobacillus spp.) Із загальною бактеріальною масою (ЗБМ). 
Відсутність значущих відмінностей між цими показниками (більша частина 
бактеріальної маси представлена лактобактеріями) свідчить про збереження 
нормофлори. 

Значиме зменшення кількості лактобактерій щодо ОБМ, як правило, 
супроводжує ІПСШ або свідчить про дисбіотичних порушеннях різного 
ступеня тяжкості, при яких на тлі зниження нормальної мікрофлори 
збільшується кількість умовно-патогенних бактерій. 

 2.2 Принцип методу 
Принцип методу ПЛР 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- полимеразою. 

Для підвищення чутливості і специфічності реакції передбачено 
застосування «гарячого» старту, який забезпечується методикою 
приготування реакційної суміші, що складається з двох шарів, розділених 
прошарком з парафіну. Змішування шарів і перетворення їх в реакційну 
суміш відбувається тільки після плавлення парафіну, що виключає 
неспецифічний відпал праймерів на ДНК-мішені при початковому прогріванні 
пробірки. 

У реакційну суміш для ампліфікації введені ДНК зонди, кожен з яких 
несе 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 амплікон, що утворилися і вимірюється на 
кожному циклі ампліфікації. 

Дослідження складається з наступних етапів: виділення ДНК 
(пробопідготовка) і ПЛР-ампліфікація ДНК в режимі реального часу з 
використанням набору реагентів ФЕМОФЛОР® СКРІН. 

Набір реагентів ФЕМОФЛОР® СКРІН включає: суміш для  
ПЛР-ампліфікації, специфічну для всіх бактерій (загальна бактеріальна 
маса), суміш, специфічну для лактобактерій (Lactobacillus spp.) І суміші, 
специфічні для умовно і безумовно-патогенних мікроорганізмів. 

Одна з пробірок містить суміш для ампліфікації геномної ДНК людини 
(контроль взяття клінічного матеріалу (КВМ)). КВМ використовується  
для виключення помилок преаналітичного етапу. У разі недостатнього для 
аналізу кількості забраного матеріалу потрібно провести повторне взяття 
клінічного матеріалу. 

У наборі реагентів ФЕМОФЛОР® СКРІН в пробірки з сумішшю для 
ампліфікації доданий внутрішній контрольний зразок (ВК), призначений  
для контролю проходження полімеразної ланцюгової реакції. 

До складу ДНК-зондів, що використовуються для детекції продуктів 
ампліфікації фрагментів геномів мікроорганізмов, що виявляються, включені 
флуоресцентні мітки Fam, Rox і Сy5. До складу ДНК зондів, що 
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використовуються для детекції продуктів ампліфікації внутрішнього 
контрольного зразка і контролю взяття матеріалу, входить флуоресцентний 
барвник Hex (таблиця 1). 

Використання декількох флуоресцентних барвників дозволяє 
скоротити кількість пробірок, оскільки з'являється можливість одночасно реєст-
рувати результати різних реакцій ампліфікації, що проходять в одній пробірці. 

В пробірку №5 доданий олігонуклеотид з флуоресцентною міткою  
Rox - «Маркер». Він використовується приладом як маркер визначення 
положення стрипіванних пробірок (стрипів) в плашки. 

Після проходження ампліфікації програма порівнює задане 
оператором розташування пробірок з реальним станом маркера, і, якщо 
знаходить розбіжність, то попереджає оператора про це. Оператору слід або 
розташувати дані з кожної окремої пробірки у відповідному порядку вручну, 
або повторити дослідження даного зразка. 

Після проходження ампліфікації за показником індикаторного циклу 
програмно розраховується кількість загальної бакмасси, лактобактерій і 
кожного з умовно-патогенних мікроорганізмів. Для безумовно-патогенних 
мікроорганізмів проводиться якісний аналіз. 

 2.3 Набір розрахований на проведення 24 визначень, включаючи 
аналіз невідомих зразків, позитивних контрольних зразків і негативних 
контрольних зразків. 

 2.4 Час проведення аналізу (з урахуванням пробоподготовки) - від 
2,5 годин. 

Т а б л и ц я  1  -  Склад стрипів ФЕМОФЛОР® СКРІН, колірне маркування та 
канали детекції продуктів ампліфікації 

№ 
пробірки 

Канал детекції Колірне 
маркування 

буфера Fam Нex Rox Cy5 

1 
Загальна бактеріальна 

маса 
ВК - - Блакитний 

2 
Нормофлори -  

Lactobacillus spp.1 
ВК - - 

Безбарвний 

3 
Gardnerella vaginalis/ 

Prevotella bivia / 
Porphyromonas spp.1 

ВК - - 

4 
Ureaplasma  

(urealyticum + parvum) 
ВК - - 

5 Candida spp.1 КВМ Маркер - 

6 Mycoplasma hominis ВК 
Mycoplasma 
genitalium 

- 

7 Trichomonas vaginalis ВК 
Neisseria 

gonorrhoeae 
Chlamydia 
trachomatis 

8 Herpes simplex virus 2 ВК Сytomegalovirus 
Herpes simplex 

virus 1 

                                       
1 – під spp. мається на увазі широка група мікроорганізмів, яка відноситься до даного 
роду, але може не відповідати повністю роду в його систематичному розумінні. 
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 2.5 Склад набору 
Набір реагентів для скринінгового дослідження мікрофлори 

урогенітального тракту у жінок методом ПЛР в режимі реального часу 
включає: 
 суміші для ампліфікації, запечатані парафіном - 24 стрипа по 8 пробірок 

(по 20 мкл); 
 розчин Taq-полімерази МАХ – 4 пробірки (по 500 мкл); 
 мінеральне масло - 4 пробірки (по 1,0 мл); 
 позитивний контрольний зразок - 1 пробірка (160 мкл). 

Приладдя: 
 кришки для стрипів - 24 шт. 

3 АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРУ 

У разі дослідження біоценозів урогенітального тракту у жінок 
визначається кількість мікроорганізмів в транспортному середовищі, 
пропорційна загальному обсіменіння відповідного біотопу. 

 3.1 Специфічність аналізу 
Список виявлених набором мікроорганізмів представлений в таблиці 1. 
У зразках біологічного матеріалу, що містять ДНК мікроорганізму, що 

виявляється, під час проведення ампліфікації ампліфікатор повинен 
реєструвати експоненціальне зростання рівня флуоресценції у відповідній 
пробірці. 

У зразках біологічного матеріалу, що не містять ДНК мікроорганізму, 
що виявляється, при проведенні ампліфікації експоненціальне зростання 
рівня флуоресценції у відповідній пробірці відсутня. 

 3.2 Аналітична чутливість 
Для всіх, крім Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria 

gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Сytomegalovirus, Herpes simplex virus 1, 
Herpes simplex virus 2 - 10 000 копій/мл. 

Для Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria 
gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Сytomegalovirus, Herpes simplex virus 1, 
Herpes simplex virus 2 - 2 000 копій/мл. 

 3.3 Контроль взяття матеріалу 
У зразках біологічного матеріалу, в яких присутня геномна ДНК 

людини, ампліфікатор повинен реєструвати експоненціальне зростання 
рівня флуоресценції у відповідній пробірці. 

У зразках біологічного матеріалу, в яких відсутня геномна ДНК людини, 
при проведенні ампліфікації експоненціальне зростання рівня флуоресценції 
у відповідній пробірці відсутня. 

 3.4 Діагностична чутливість: 98-100%. 

 3.5 Діагностична специфічність: 100%. 
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4 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 

Робота повинна проводитися в лабораторії, яка виконує молекулярно-
біологічні (ПЛР) дослідження клінічного матеріалу з дотриманням 
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 з 
дотриманням санітарно-епідеміологічних правил СП 1.3.2322-08 «Безпека 
роботи з мікроорганізмами III-IV груп патогенності (небезпеки) і збудниками 
паразитарних хвороб». Досліджувані зразки розглядаються як потенційно-
небезпечні. 

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

Підготовку до проведення ПЛР слід проводити в ПЛР-боксах. 
Лабораторне обладнання та приладдя, що використовуються при 

роботі з набором, повинні бути відповідним чином повірені (в акредитованих 
лабораторіях) і промарковані. 

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

При роботі з набором реагентів «в режимі реального часу» при 
видаленні відходів після ампліфікації (пробірок, що містять продукти ПЛР) 
забороняється відкриття пробірок, так як це може призвести до 
розбризкування вмісту і контамінації продуктами ПЛР обладнання, реагентів 
і лабораторної зони. 

Обробку приміщень проводять відповідно до вимог СП 1.3.2322-08.  
Всі поверхні в лабораторії (робочі столи, штативи, обладнання та ін.) Щодня 
піддаються вологому прибиранню із застосуванням дезінфікуючих / миючих 
засобів, регламентованих санітарними правилами. 

Поверхні робочих столів, а також приміщень, в яких проводиться ПЛР, 
слід обов'язково, до і після проведення робіт, опромінювати бактерицидними 
випроміннювачами протягом однієї години. 

Утилізувати невикористані реактиви, реагенти з вичерпаним терміном 
придатності, а також використані реагенти і біологічний матеріал необхідно 
відповідно до вимог СанПіН 2.1.7.2790-10 

«Санітарно-епідеміологічні вимоги до поводження з медичними 
відходами». 

Не застосовувати препарат набір реагентів: 
 при порушенні умов транспортування і зберігання; 
 при невідповідності зовнішнього вигляду компонентів, вказаного в 

паспорті до набору реагентів; 
 при порушенні внутрішньої упаковки компонентів набору; 
 по закінченню терміну придатності набору. 
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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 

Для проведення дослідження з використанням набору реагентів 
ФЕМОФЛОР® СКРІН потрібні наступні обладнання і матеріали: 
 ПЛР-бокс; 
 ампліфікатори детектуючі (ДТлайт2, ДТпрайм3 або ДТ-96 (ТОВ «НВО ДНК-

Технологія»)); 
 центрифуга з прискоренням 13 000 g; 
 Мікроцентрифуга-вортекс; 
 холодильник побутовий з морозильною камерою; 
 термостат твердотільний, що підтримує температури 50 °С і 65 °С; 
 штатив «робоче місце» для пробірок об'ємом 1,5 мл; 
 штатив «робоче місце» для стрипіванних пробірок об'ємом 0,2 мл; 
 пробірки пластикові об'ємом 1,5 мл; 
 дозатори електронні з адаптером та/або дозатори механічні змінного 

обсягу одноканальні зі змінними наконечниками, що дозволяють 
відбирати об'єми рідини 0,5-10 мкл, 2,0-20 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 
100-1000 мкл, 200-1000 мкл; 

 одноразові наконечники з фільтром, вільні від РНКаз і ДНКаз, місткістю 
1,0-20 мкл, 1,0-200 мкл, 100-1000 мкл; 

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

наконечників, пробірок та інших витратних матеріалів; 
 фізіологічний розчин (0,9% NaCl) стерильний або транспортне 

середовище для біопроб (ТОВ «НВО ДНК Технологія»); 
 комплект для виділення ДНК з біологічного матеріалу (рекомендується 

ПРОБА-НК-ПЛЮС або ПРОБА-ГС-ПЛЮС (ТОВ «НВО ДНК-Технологія»)). 
Програмне забезпечення для детектуючих ампліфікаторов: 

 версія ПО не нижче 7.3.4.04; 
 файл з параметрами аналізу «Femoflor.ini». 

                                       
2 - тільки моделі 4S1; 4S2; 5S1; 5S2; 6S1; 6S2. 
3 - тільки моделі 4M1; 4M3; 4M6; 5M1; 5M3; 5M6; 6M1; 6M3; 6M6. 
4 – виробник рекомендує своєчасно оновлювати програмне забезпе чення для 
детектуючих ампліфікаторов. Актуальну версію программного забезпечення можна 
скачати на сайті компанії «ДНК-Технологія»:http://www.dna-technology.ru/po/ 
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6 ЗРАЗКИ ДЛЯ АНАЛІЗУ 

Для дослідження у жінок використовують зішкрібки епітеліальних 
клітин з піхви (задньобічні склепіння), уретри, цервікального каналу. 

Взяття, передобробку і зберігання матеріалу проводять відповідно до 
інструкції до комплекту реагентів для виділення ДНК з біологічного матеріалу 
ПРОБА-НК ПЛЮС або ПРОБА-ГС-ПЛЮС. 

 6.1 Взяття зразків урогенітальних зіскрібів 
Взяття урогенітальних зішкрібів проводиться стерильним одноразовим 

зондом в пластикові пробірки об'ємом 

1,5 мл з 300 мкл стерильного фізіологічного розчину або транспортним 
середовищем для біопроб. 

 6.1.1 Загальні вимоги 
Для отримання коректних результатів велике значення має якість 
взяття зразка біоматеріалу для дослідження, його зберігання, 
транспортування і попередня обробка. 
Дослідження урогенітального біоценозу методом ПЛР відноситься до 
прямих методів лабораторного дослідження, тому взяття біологічного 
матеріалу необхідно проводити з місця локалізації інфекційного 
процесу. 

 6.1.2 Матеріал для досліджень 
Рішення про вибір місця взяття матеріалу для дослідження (піхву, 
уретра, цервікальний канал) для оцінки стану біоценозу приймає 
лікуючий лікар на підставі сукупності скарг пацієнта та клінічної 
картини. 
Жінки напередодні обстеження не повинні проводити туалет статевих 
органів і спринцювання. 
Для отримання об'єктивного результату необхідно, щоб досліджуваний 
матеріал містив якомога більшу кількість епітеліальних клітин і 
мінімальну кількість слизу і домішки крові. Неправильне взяття 
може привести до неможливості отримання достовірного результату і, 
внаслідок цього, необхідність повторного взяття біоматеріалу. 

 6.2 Особливості взяття матеріалу з піхви 
Матеріал повинен бути взятий до проведення мануального 

дослідження. Дзеркало перед маніпуляцією можна змочити теплим 
стерильним фізіологічним розчином, застосування антисептиків для обробки 
дзеркала протипоказано. Зішкріб беруть з бокового або заднього нижнього 
склепіння піхви. 

У дівчаток взяття матеріалу виробляють зі слизової оболонки 
передодня піхви, а в окремих випадках - з заднього склепіння піхви через 
гіменальние кільця. 
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 6.3 Особливості взяття матеріалу з уретри 
 перед взяттям біоматеріалу пацієнта рекомендується утриматися від 

сечовипускання протягом 1,5-2 годин; 
 безпосередньо перед взяттям біоматеріалу необхідно обробити зовнішній 

отвір уретри стерильним ватним тампоном, який можна змочити 
стерильним фізіологічним розчином; 

 при наявності гнійних виділень зішкріб рекомендується брати через  
15-20 хвилин після сечовипускання, при відсутності виділень необхідно 
провести масаж уретри за допомогою зонда для взяття біоматеріалу; 

 в уретру у жінок зонд вводиться на глибину 1,0-1,5 см, у дітей матеріал 
для дослідження беруть тільки з зовнішнього отвору уретри. 

 6.4 Особливості взяття матеріалу із цервікального каналу 
 перед взяттям матеріалу необхідно видалити стерильним ватним 

тампоном слиз і потім обробити шийку матки стерильним фізіологічним 
розчином; 

 зонд вводять в цервікальний канал на глибину 0,5-1,5 см; 
 при видаленні зонда необхідно повністю виключити його дотик стінок 

піхви. 

 6.5 Порядок взяття матеріалу в пробірку з транспортним 
середовищем 

6.5.1 Відкрийте кришку пробірки. 

6.5.2 За допомогою одноразового зонда зробіть зішкріб епітеліальних клітин 
з відповідного біотопу (піхву, уретра, цервікальний канал). 

6.5.3 Перенесіть зонд з біоматеріалом в пробірку з транспортним 
середовищем і ретельно прополощіть його, уникаючи розбризкування 
рідини. 

6.5.4 Вийміть зонд з розчину, притискаючи його до стінки пробірки, і видаліть 
надлишок рідини з зонда об стінки пробірки. Використаний зонд 
викидайте. 
При необхідності взяття біоматеріалу з декількох біотопів повторіть 
процедуру, кожен раз забираючи матеріал новим зондом в нову 
пробірку. 

6.5.5 Щільно закрийте кришку пробірки, промаркуйте пробірку. 

 6.6 Транспортування і зберігання досліджуваного матеріалу 

УВАГА! Час від взяття матеріалу до початку дослідження не повинно 
перевищувати 24 годин. 

Транспортувати і зберігати зразки до початку дослідження при 
температурі від 2 °С до 8 °С. 

У разі неможливості доставки матеріалу в лабораторію протягом доби 
допускається одноразове заморожування матеріалу. 



ФЕМОФЛОР® СКРІН  •  Інструкція  із застосування                                           9 

7 ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ 

 7.1 Виділення ДНК з біологічного матеріалу 

УВАГА! Комплект для виділення ДНК з біологічного матеріалу не входить до 
складу набору ФЕМОФЛОР® СКРІН. 

Виділення ДНК проводять відповідно до інструкції до 
використовуваного комплекту реагентів. Рекомендовані комплекти для 
виділення ДНК з біологічного матеріалу: ПРОБА-НК-ПЛЮС і ПРОБА-ГС-
ПЛЮС. 
П р и м і т к а  -  При використанні для взяття біологічного матеріалу пробірок  
з реактивом ПРОБА-РАПІД виділення ДНК необхідно проводити тільки з 
використанням комплекту ПРОБА-НК-ПЛЮС. 

Про можливості використання інших комплектів реагентів для виді-
лення ДНК з біологічного матеріалу спільно з набором ФЕМОФЛОР® СКРІН 
можна дізнатися у представника компанії. 

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 в обсязі згідно з 
інструкцією до комплекту реагентів для виділення ДНК). 

 7.2 Підготовка і проведення полімеразної ланцюгової реакції 

7.2.1 Промаркуйте по одному стрипу, із запечатаною парафіном сумішшю 
для ампліфікації, для кожного досліджуваного зразка, негативного 
контрольного зразка (K-) і позитивного контрольного зразка (К+). 

П р и м і т к а  -  Один стрип розрахований на дослідження одного зразка. 

Наприклад, необхідно проаналізувати два зразка. Потрібно 
промаркувати два стрипа для досліджуваних зразків, один для «K-» і 
один для «K+». Загальна кількість стрипів - чотири (таблиця 2). 

Т а б л и ц я  2  -  Маркування пробірок для проведення ПЛР 

зразок 1 пробірки 1-8 
зразок 2 пробірки 1-8 

«K-» пробірки 1-8 
«K +» пробірки 1-8 

7.2.2 Струсіть пробірку з розчином Taq-полімерази МАХ протягом 3-5 с і 
центрифугуйте протягом 1-3 с на мікроцентрифузі-вортексі. 

7.2.3 Додайте в кожну пробірку стрипів, не пошкоджуючи шар парафіну,  
по 10 мкл розчину Taq-полімерази МАХ. 

7.2.4 Додайте в кожну пробірку стрипів по одній краплі (близько 20 мкл) 
мінерального масла. Закрийте кришки стрипів. 
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7.2.5 Для запобігання контамінації слід перед внесенням ДНК відкривати 
кришку тільки того стрипа, в який буде вноситися даний зразок, і 
закривати її перед внесенням наступного. Препарати ДНК слід вносити 
наконечниками з фільтром. 
Внесіть в кожну пробірку стрипів для досліджуваних зразків (один 
стрип для кожного зразка), не пошкоджуючи шар парафіну, по 5,0 мкл 
виділеного зі зразка препарату ДНК. 

7.2.6 Внесіть в кожну пробірку стрипа, маркованого «K-», не пошкоджуючи 
шар парафіну, по 5,0 мкл негативного контрольного зразка, що 
пройшов етап виділення ДНК (7.1). Внесіть в кожну пробірку стрипа, 
маркованого «K+», не пошкоджуючи шар парафіну, по 5,0 мкл 
позитивного контрольного зразка. 

7.2.7 Центрифугуйте стрипи на мікроцентрифузі-вортексі протягом 1-3 с. 

7.2.8 Встановіть всі стрипи в блок детектуючого ампліфікатора. 
Рекомендується розташовувати пробірки по центру термоблоку. 

7.2.9 Відкрийте програму RealTime_PCR в режимі «Робота з приладом». 
При першому проведенні ПЛР завантажте файл «Femoflor.ini» (7.3). 
При наступних постановках додайте в протокол тест «Фемофлор 
СКРІН» (7.4.), Вкажіть кількість і ідентифікатори зразків, в тому числі 
негативного і позитивного контрольних зразків, відзначте 
розташування стрипів на матриці термоблока відповідно до їх 
установкою (7.4.6) і проведіть ПЛР. 
При виборі тесту «Фемофлор СКРІН» у вікні «Запуск програми 
ампліфікації» повинна відображатися програма, наведена в таблиці 3. 

Т а б л и ц я  3  -  Програма ампліфікації 

№ 
блоку 

Температура, 
° С 

хв 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 

 7.3 Завантаження тесту «Фемофлор СКРІН» для детектуючих 
ампліфікаторов при першій постановці на даному комп'ютері 
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Версія ПО не нижче 7.3.4.05. 
П р и м і т к а  -  Для ілюстрацій в цьому посібнику використані скріншоти версії 
7.9.5.15. 

Тест «Фемофлор СКРІН» (файл Femoflor.ini) для приладів ДТлайт, 
ДТпрайм і ДТ-96 надається виробником набору. Його установку в програму 
RealTime_PCR необхідно проводити в режимі «Робота з приладом» в 
наступному порядку: 

7.3.1 Відкрийте програмне забезпечення RealTime_PCR, виберіть 
оператора, який буде працювати з набором ФЕМОФЛОР® СКРІН, 
виберіть режим «Робота з приладом». 
При додаванні нового оператора необхідно створити або вибрати 
робочу директорію для збереження файлу з результатами. 

7.3.2 В меню «Тест» виберіть закладку «Копіювати групи тестів». 

 
7.3.3 У лівій половині вікна «Копіювати групи тестів» виберіть рядок  

«з *.ini файлу», відкрийте ini файл «Femoflor.ini». 

7.3.4 У правій половині вікна «Копіювати групи тестів» виберіть оператора, 
в директорію якому необхідно скопіювати тест «Фемофлор СКРІН». 

 

                                       
5 – виробник рекомендує своєчасно оновлювати програмне забезпечення для 
детектуючих ампліфікаторов. Актуальну версію програмного забезпечення можна 
скачати на сайті компанії «ДНК-Технологія»:http://www.dna-technology.ru/po/ 
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7.3.5 Виберіть тести для копіювання. Натисніть кнопку,  після чого 
обраний тест з'явиться в правій половині вікна. 

 
7.3.6 Тепер з тестом «Фемофлор СКРІН» може працювати оператор, для 

якого був скопійований тест. 

 7.4 Щоденна робота з тестом «Фемофлор СКРІН» 

7.4.1 Відкрийте програмне забезпечення RealTime_PCR, виберіть 
оператора, для якого копіювали тест (див. 7.3.4), виберіть режим 
«Робота з приладом». 

7.4.2 Натисніть кнопку «Додати тест». 
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7.4.3 Виберіть зі списку тест «Фемофлор СКРІН». 

 
7.4.4 Вкажіть кількість досліджуваних зразків (позитивні і негативні 

контрольні зразки слід вказувати як зразки), натисніть кнопку «Ок». 

 



14 

7.4.5 Вкажіть ідентифікатори пробірок. 

 
7.4.6 Відзначте розташування стрипів на матриці термоблока відповідно до 

їх установки (при помилковому заповненні протоколу натисніть кнопки 

кнопки «Очистити поле матриці»  - або 

«Очистити протокол»  і «Порядок 

заповнення» ). 

 



ФЕМОФЛОР® СКРІН  •  Інструкція  із застосування                                           15 

Якщо термоблок не заповнений повністю, рекомендується установити 
пробірки по центру термоблока для рівномірного притиску пробірок 
нагріваючою кришкою термоблока. 

 
7.4.7 Натисніть кнопку «Застосувати» в правому нижньому кутку вікна 

«Протокол». 

7.4.8 У вікні «Запуск  програми ампліфікаціі» буде відображена необхідна 
програма ампліфікації «DnaTech-64». 

 
7.4.9 Натисніть кнопку «Запуск програми» в правому нижньому кутку вікна. 

7.4.10  Вкажіть ім'я файлу і директорію на комп'ютері для збереження файлу 
з результатами (за замовчуванням буде запропоновано зберегти файл 
в робочу директорію обраного оператора (7.3.1.)). 
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8 РЕЄСТРАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АМПЛІФІКАЦІЇ 

Реєстрація сигналу флуоресценції проводиться приладом 
автоматично під час ампліфікації. 

Детекція і облік результатів здійснюється детектуючим 
ампліфікатором автоматично. 

Після закінчення програми ампліфікації на екрані з'явиться відповідне 
інформаційне повідомлення і буде запропоновано перейти до аналізу 
результатів оптичних вимірювань (п. 4.6 частини 1 («Робота з приладом») 
Керівництва по експлуатації для детектуючих ампліфікаторов). 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, назва 
дослідження, результат по кожному зразку (для патогенних мікроорганізмів - 
якісний аналіз, для інших - кількість і діаграма, за якими можна судити про 
співвідношення нормофлори і умовно-патогенних мікроорганізмів в кожному 
з аналізованих зразків). 

За результатами аналізу можна сформувати і роздрукувати звіт. 

Для створення лабораторного звіту необхідно натиснути кнопку «Звіт» . 
Для створення спеціалізованого звіту необхідно натиснути кнопку «Бланк 

відповіді» . 
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9 ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАКЦІЇ 

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

 9.2 Після проходження ампліфікації програмне забезпечення порівнює 
задане оператором розташування пробірок з реальним станом маркера 
(флуоресцентної мітки Rox), і, якщо знаходить розбіжність, то попереджає про це 
оператора. Оператору слід або розташувати дані з кожної окремої пробірки у 
відповідному порядку вручну, або повторити дослідження даного зразка. 

 9.3 При аналізі результатів необхідно враховувати значення контролю 
взяття матеріалу (КВМ): 
Значення КВМ менше 4,0 слід інтерпретувати як недостатня кількість матеріалу (3.3). 
В цьому випадку потрібно повторне взяття клінічного матеріалу. 

 9.4 При наявності в досліджуваному зразку ДНК мікроорганізмів, що 
виявляються набором ФЕМОФЛОР® СКРІН, в рядку з назвою цього мікроорганізму 
для безумовно- патогенних мікроорганізмів вказано результат якісного аналізу («+» 
або «-»), для інших - кількість мікроорганізму (десятковий логарифм концентрації) і 
гістограма, в графічному вигляді відображає кількість даного мікроорганізму. 

 9.5 У позитивному контрольному зразку повинен бути зафіксований 
позитивний результат: десятковий логарифм концентрації або «+». При отриманні 
негативних значень «-», результати всієї постановочної серії вважають 
недостовірними. 

 9.6 У негативному контрольному зразку повинен бути отримано 
негативний результат «-» для специфічного продукту та позитивний результат для 
внутрішнього контролю. При отриманні іншого значення, результати всієї 
постановочної серії вважають недостовірними. В цьому випадку необхідно 
проведення спеціальних заходів для усунення можливої контамінації. 
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10 УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
НАБОРУ 

 10.1 Транспортування 

10.1.1  Транспортування набору здійснюють усіма видами критого 
транспорту при температурах, що відповідають умовам зберігання 
компонентів, що входять до складу набору. 

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

 10.2 Зберігання 

10.2.1  Всі компоненти набору реагентів слід зберігати при температурі  
від 2 °С до 8 °С протягом усього терміну придатності набору. 

10.2.2  Суміші для ампліфікації, запечатані парафіном, слід зберігати в 
захищеному від світла місці протягом всього терміну придатності набору. 

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

 10.3 Вказівки по експлуатації 

10.3.1  Набір реагентів повинен застосовуватися згідно діючої версії затвердженої 
інструкції по застосуванню. Для отримання надійних результатів необхідно 
суворе дотримання інструкції по застосуванню набору. 

10.3.2  Після відкриття упаковки компоненти набору слід зберігати за таких умов: 
 компоненти набору слід зберігати при температурі від 2 °С до 8 °С 

протягом усього терміну придатності набору; 
 суміші, запечатані парафіном, слід зберігати в захищеному від світла місці 

протягом всього терміну придатності набору. 

10.3.3  Набори з вичерпаним терміном придатності використанню не підлягають. 

11 РЕКОМЕНДАЦІЇ З УТИЛІЗАЦІЇ 

 11.1 Набори, що прийшли в непридатність, в тому числі у зв'язку 
із закінченням терміну придатності, і невикористані реактиви підлягають 
утилізації відповідно до вимог СанПіН 2.1.7.2790-10 і МУ 1.3.2569-09. 
 11.2 Упаковка набору відноситься до відходів класу А і утілізі- 
руется з побутовими відходами. 

12 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

 12.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність набору 
вимогам технічних умов при дотриманні умов транспортування, зберігання 
та експлуатації, відповідати вимогам ДСТУ. 
 12.2 Термін придатності набору - 12 місяців при дотриманні всіх 
умов транспортування, зберігання та експлуатації. 
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13 АДРЕСА ДЛЯ ЗВЕРНЕНЬ 

Рекламації з питань якості набору реагентів для скринінгового дослідження 
мікрофлори урогенітального тракту у жінок методом ПЛР в режимі реального 
часу (ФЕМОФЛОР® СКРІН) 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., 
м. Протвино, вул. Залізнична, б. 20. 
2. ТОВ «ДНК-Технологія ТС», 117246, Росія, м. Москва, проїзд Науковий, 
б. 20, будова. 4. 
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Додаток А (довідковий) 

Символи, що використовуються при маркуванні набору 

 
Медичний виріб для діагностики in vitro 

 
Температурне обмеження 

 
Містить достатньо для <n> - кількості тестів  

 
Використати до 

 
Код партії 

 
Дата виготовлення 

 
Зверніться до інструкції із застосування 

 
Каталожний номер 

 
Виробник 

 
Оберігати від сонячного світла 

 

 

Номер UA163-8 
2021-09-13 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Протвино, 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 останього перегляду інструкції із застосування 2021-09-13 
. 


