
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІНСТРУКЦІЯ 
із застосування транспортного середовища для біопроб 

СТОР-Ф 
 
 
 
 
 

Варіанти комплектації: 
фасування S, пробірки    P-901-1/1UA 
фасування S, пробірки 
різьбові                             P-901-R/1UA 
фасування N                    P-901-N/1UA 

 
 
 
 
 
 

УВАГА! Вивчіть інструкцію перед початком роботи 
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1 ПРИЗНАЧЕННЯ 

1.1 Ця інструкція поширюється на транспортне середовище для біопроб 
СТОР-Ф, далі по тексту транспортне середовище СТОР-Ф. 

1.2 Транспортне середовище СТОР-Ф призначене для транспортування і 
зберігання зразків біологічного матеріалу людини (зіскрібки/мазки 
епітеліальних клітин з урогенітального тракту, ротоглотки, носоглотки, 
прямої кишки, кон'юнктиви ока, шкіри) з метою подальшого аналізу 
нуклеїнових кислот (ДНК людини і мікроорганізмів, РНК вірусів) методом 
полімеразної ланцюгової реакції. 

1.3 Виріб є допоміжним засобом в клінічній лабораторній діагностиці і 
призначений для транспортування і зберігання зразків біологічного 
матеріалу з метою подальшого аналізу нуклеїнових кислот методом 
полімеразної ланцюгової реакції.  

1.4 Застосування медичного виробу не залежить від популяційних і 
демографічних аспектів. Протипоказань до застосування немає. 

1.5 Транспортне середовище СТОР-Ф може бути використане в клініко-
діагностичних лабораторіях медичних установ і науково-дослідницькій 
практиці. 

1.6 Потенційні користувачі: кваліфікований персонал, який здійснює 
взяття і підготовку клінічного матеріалу, а також фахівці, навчені методам 
молекулярної діагностики та правилам  роботи в клініко-діагностичній 
лабораторії в установленому порядку. 

1.7 Застосовувати виріб строго за призначенням відповідно до даної 
інструкції по застосуванню. 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА 

2.1 Склад  

 P-901-1/1UA, фасування S, пробірки 

Найменування Зовнішній вигляд Кількість пробірок Номінальний об’єм 

Транспортне 
середовище 

Прозора безбарвна рідина 100 пробірок по 500 µl (мкл) 

 

 P-901-R/1UA, фасування S, пробірки різьбові 

Найменування Зовнішній вигляд Кількість пробірок Номінальний об’єм 

Транспортне 
середовище 

Прозора безбарвна рідина 100 пробірок по 500 µl (мкл) 

 

 P-901-N/1UA, фасування N 

Найменування Зовнішній вигляд Кількість пробірок Номінальний об’єм 

Транспортне 
середовище 

Прозора безбарвна рідина 2 флакони по 25 ml (мл) 
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2.2 Опис і принцип методу 
Транспортне середовище для біопроб СТОР-Ф являє собою готовий 

до застосування ізотонічний водно-сольовий розчин з додаванням 
консерванту, який перешкоджає розмноженню мікроорганізмів. 

2.3 Число аналізованих проб 
Транспортне середовище для біопроб СТОР-Ф призначене для 

одноразового застосування і розраховане на 100 зразків. 

2.4 Час проведення підготовки до виділення нуклеїнових кислот: 
Від 15 хвилин. Час підготовки до виділення нуклеїнових кислот 

залежить від кількості зразків в постановці. 

3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗБЕРІГАННЯ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ 

Показник 

Температурно-часові режими 
48 годин  

при температурі 
від 18°С до 25°С 

7 діб  
при температурі 

від 2°С до 8°С 
Cереднє значення, 95% ДІ* 

Збереження геномної ДНК людини (%), 
встановлений для 50 зразків 

87,9 
(83,9 – 92,0) 

86,3 
(80,2 – 92,5) 

Збереження нуклеїнових кислот виявлених вірусів-
збудників ГРВІ (%), встановлений для 21 зразка 

97,6 
(91,5 – 100) 

79,9 
(67,8 – 92,1) 

*95% ДІ - 95% довірчий інтервал 

Збереження нуклеїнових кислот в зразках біоматеріалу в 
транспортному середовищі СТОР-Ф оцінювалось, як відносна кількість 
нуклеїнових кислот (%) в зразках після зберігання в транспортному 
середовищі при різних температурно-часових режимах в порівнянні із 
зразками без зберігання, розраховане з використанням методу порівняння 
індикаторних циклів ( ΔСр) в реакції ПЛР в режимі реального часу. 

4 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 

Взяття біоматеріалу в транспортне середовище СТОР-Ф має 
проводитися в процедурних кабінетах, обладнаних відповідно до вимог 
викладених в розділі 1 СанПіН 2.1.3.2630-10 «Санітарно-епідеміологічні 
вимоги до організацій, що здійснюють медичну діяльність». 

Підготовка до виділення і виділення нуклеїнових кислот із зразків 
біологічного матеріалу повинні 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 проведення робіт з використанням транспортного середовища для 

біопроб СТОР-Ф допускається тільки персонал, навчений методам 



 

4 

молекулярної діагностики та правилам роботи в клініко-діагностичній 
лабораторії. 

Роботу з транспортним середовищем СТОР-Ф слід проводити в ПЛР-
боксах або боксах біологічної безпеки I або II класу біологічного захисту. 

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

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

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

Небезпечні компоненти в транспортному середовищі СТОР-Ф 

Компонент набору СТОР-Ф 
Транспортне середовище Азид натрію менше 0,1% 

До складу транспортного середовища СТОР-Ф входить азид натрію - 
консервант, в концентрації менше 0,1%, що є безпечною для кінцевого користувача. 

При використанні за призначенням і дотримання запобіжних заходів, 
контакт з організмом людини виключений. При аварійних ситуаціях можливо 
наступне: подразнення шкіри і слизової оболонки очей у чутливих осіб. При 
контакті промити уражене місце водою і звернутися за медичною допомогою. 

Не застосовувати препарат транспортне середовище СТОР-Ф: 
- при порушенні умов транспортування і зберігання; 
- при невідповідності зовнішнього вигляду транспортного середовища, 

зазначеного в паспорті до транспортного середовища СТОР-Ф; 
- при порушенні внутрішньої упаковки компонентів; 
- по закінченню терміну придатності. 
П р и м і т к а  -  Транспортне середовище СТОР-Ф не містить матеріалів біологічного 
походження, речовин в концентраціях, що мають канцерогенну, мутагенну дію, а 
також впливають на репродуктивну функцію людини. При використанні за 
призначенням і дотриманні запобіжних заходів є безпечним. 

5 ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ 

При роботі з Транспортним середовищем для біопроб СТОР-Ф потрібні 
наступні обладнання і матеріали: 
 бокс біологічної безпеки II класу біологічного захисту; 
 мікроцентрифуга-вортекс; 
 центрифуга з RCF не нижче 13 000 х g; 
 холодильник побутовий з морозильною камерою; 
 штатив «робоче місце» для пробірок об'ємом 1,5 ml (мл); 
 пробірки пластикові об'ємом 1,5 ml (мл) (тільки при роботі з транспортним 

середовищем СТОР-Ф в фасуванні N); 
 дозатори механічні або електронні змінного об’єму одноканальні зі 

змінними наконечниками, що дозволяють відбирати об'єми рідини від 100 
до 1000 µl (мкл); 
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 одноразові наконечники з фільтром для напівавтоматичних піпеток, вільні 
від ДНКаз і РНКаз, об'ємом 1000 µl (мкл); 

 одноразові рукавички медичні, без тальку, текстуровані; 
 одноразові стерильні зонди, тампони, цитощітки для взяття біоматеріалу; 
 ємність з дезинфікуючим розчином для скидання використаних 

наконечників, пробірок та інших витратних матеріалів; 
 комплект / набір реагентів для виділення НК. 

6 ПОРЯДОК РОБОТИ ЗІ ЗРАЗКАМИ БІОМАТЕРІАЛУ 

6.1 Підготовка пробірок з транспортним середовищем для біопроб СТОР-Ф 
6.1.1 Фасування S 

Транспортне середовище СТОР-Ф в фасуванні S готове до 
застосування. 

6.1.2 Фасування N 
Промаркуйте необхідну кількість чистих пробірок об'ємом 1,5 ml (мл). 
Внесіть в промарковані пробірки по 500 µl (мкл) транспортного 
середовища СТОР-Ф. Пробірки щільно закрийте. 

П р и м і т к а  -  Рекомендується при першому ж відкритті первинної упаковки 
фасування N (флакон) внести транспортне середовище СТОР-Ф в усі 50 пробірок. 
Підготовлені пробірки слід зберігати при температурі від 2 ° С до 8 ° С протягом усього 
терміну придатності, використовувати за необхідності. 

6.2 Зіскрібки/мазки епітеліальних клітин 
6.2.1 Перенесіть зішкріб/мазок епітеліальних клітин з урогенітального 

тракту, ротоглотки, носоглотки, прямої кишки, кон'юнктиви ока, шкіри, 
за допомогою одноразового стерильного зонда в пластикову пробірку 
об'ємом 1,5 ml (мл) з транспортним середовищем СТОР-Ф, ретельно і 
акуратно промийте зонд. 

6.2.2 Вийміть зонд, притискаючи його до стінки пробірки, і видаліть 
надлишок рідини з зонда об стінки пробірки. Використаний зонд 
викидайте. 

6.2.3 Щільно закрийте кришку пробірки, промаркуйте пробірку. 
6.2.4 Для запобігання контамінації відкривайте кришку тільки тієї пробірки, в 

яку будете вносити біологічний матеріал, і закривайте її перед роботою 
з наступною пробіркою. 

П р и м і т к а  -  Перед отриманням зіскрібка епітеліальних клітин, виділення, що 
вільно стікає необхідно видалити стерильним ватним тампоном. При необхідності 
взяття біоматеріалу з декількох біотопів повторіть процедуру, кожен раз забираючи 
матеріал новим зондом в нову пробірку. 

6.3 Транспортування і зберігання досліджуваного матеріалу 
6.3.1 Транспортувати і зберігати пробірки зі зразками біологічного 

матеріалу, поміщеними в транспортне середовище СТОР-Ф, до початку 
дослідження слід при температурі від 2 ° С до 8 ° С не більше 7 діб. 

6.3.2 Допускається транспортування і зберігання пробірок зі зразками 
біологічного матеріалу, що міститься в транспортному середовищі 
СТОР-Ф при температурі від 18 ° С до 25 ° С не більше 48 годин. 
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7 ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ВИДІЛЕННЯ НК 

7.1 Загальні рекомендації 
7.1.1 Використовуйте наконечники, вільні від РНКаз і ДНКаз з фільтром. 
7.1.2 При додаванні розчину в пробу, яка містить біологічний матеріал, 

акуратно вносьте рідини, не торкаючись стінок пробірок. При торканні 
до стінки пробірки змініть наконечник. Наконечник слід міняти при 
кожному видаленні розчину зі зразка. 

7.1.3 Для запобігання контамінації відкривайте кришку тільки тієї пробірки, в 
яку будете вносити зразок / реактив або з якої будете забирати рідину, 
і закривайте її перед роботою з наступною колбою. 

7.2 Підготовка до виділення нуклеїнових кислот 
7.2.1 Центрифугуйте пробірку з біоматеріалом в транспортному середовищі 

СТОР-Ф при 13 000 х g протягом 10 хв. 
7.2.2 Видаліть надосадову рідину, залишивши в пробірці об’єм (осад+рідка 

фракція), рекомендовані виробником набору (комплекту) реагентів для 
виділення НК з відповідного біоматеріалу.  

П р и м і т к а  -  При використанні протоколів дослідження, що не передбачають 
попереднього центрифугування біоматеріалу, п. 7.2.1 і 7.2.2 не виконуються. 

7.2.3 Проведіть виділення нуклеїнових кислот відповідно до методу, що 
використовується. 

7.2.4 Для формування негативного контрольного зразка слід виконати 
п.п.7.2.1 і 7.2.2 для пробірки з транспортним середовищем, яка не 
містить біоматеріал, або додати 100 µl (мкл) транспортного 
середовища, яке не містить біоматеріалу в відповідну пробірку з 
лізуючим розчином зі складу використовуваного набору (комплекту) 
реагентів для виділення нуклеїнових кислот. 
Транспортне середовище СТОР-Ф сумісне з усіма методиками для 
виділення нуклеїнових кислот. 

8 ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

8.1 Транспортування 
8.1.1 Транспортування транспортного середовища СТОР-Ф здійснюють 

усіма видами критого транспорту при температурі від 2 °С до 25 °С  
не більше 14 діб. 

8.1.2 Транспортне середовище СТОР-Ф, транспортоване з порушенням 
температурного режиму, застосуванню не підлягає. 

8.2 Зберігання 
8.2.1 Транспортне середовище СТОР-Ф слід зберігати в холодильнику або 

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

8.2.2 Транспортне середовище СТОР-Ф, що зберігалося з порушенням 
регламентованого режиму, застосуванню не підлягає. 

8.3 Вказівки до експлуатації 
8.3.1 Транспортне середовище СТОР-Ф повинне застосовуватися 

відповідно до чинної версії затвердженої інструкції по застосуванню. 
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8.3.2 Після відкриття упаковки транспортне середовище СТОР-Ф слід 
зберігати в холодильнику або холодильній камері при температурі від 
2 °С до 8 °С протягом усього терміну придатності. 

8.3.3 Транспортне середовище СТОР-Ф з вичерпаним терміном придатності 
застосуванню не підлягає. 

9 РЕКОМЕНДАЦІЇ З УТИЛІЗАЦІЇ 

9.1 При використанні транспортного середовища СТОР-Ф в клініко-
діагностичній лабораторії утворюються відходи класів А і Б, які 
класифікуються і утилізуються відповідно до вимог СанПіН 2.1.7.2790-10. 

9.2 Транспортне середовище СТОР-Ф, що прийшло 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. 

9.3 Упаковка транспортного середовища СТОР-Ф після використання за приз-
наченням належить до відходів класу А і утилізується з побутовими відходами. 

10 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

10.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність транспортного 
середовища СТОР-Ф вимогам технічних умов при дотриманні умов 
транспортування, зберігання та експлуатації, відповідних вимогам ДСТУ. 

10.2 Термін придатності транспортного середовища СТОР-Ф - 12 місяців 
при дотриманні всіх умов транспортування, зберігання та експлуатації. 

11 РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Транспортне середовище СТОР-Ф призначене для одноразового 
використання і не підлягає технічному ообслуговуванню та поточному 
ремонту. 

12 СИМВОЛИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ МАРКУВАННІ 

 
Медичний виріб для  
діагностики in vitro  

Зверніться до інструкції 
із застосування 

 
Температурне обмеження  Каталожний номер 

 
Містить достатньо для <n> - 
кількості тестів   

Виробник 

 
Використати до 

 
Не стерильно 

 
Код партії 

 
Одноразове 
використання 

 
Дата виготовлення   
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13 ПЕРЕЛІК ЗАСТОСОВУВАНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ 

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

14 АДРЕСА ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ 

Рекламації з питань якості набору реагентів СТОР-Ф слід надсилати до упов-
новаженого представника виробника в Україні за адресою: 
ТОВ «ДНК-ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА», Україна, 04176, м. Київ, вулиця Елек-
триків, 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 
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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:  
ТОВ «ДНК-Технологія ТС», 117246, Росія, м. Москва, проїзд Науковий, 
б. 20, будова 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номер UA603-1 
2021-09-17 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 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 2021-09-17 
 


