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         Комплект реагентів для виділення 

нуклеїнових кислот ПРОБА-НК / ПРОБА-НК-ПЛЮС 

Форми комплектації: ПРОБА-НК, ПРОБА-НК-ПЛЮС 

1 ПРИЗНАЧЕННЯ 

 Комплект реагентів ПРОБА-НК / ПРОБА-НК-ПЛЮС призначений для отримання препарату нуклеїнових кислот 
(НК) з біологічного матеріалу (таблиця 1) для подальшого аналізу методом зворотної транскрипції (РНК) і 
/ або полімеразної ланцюгової реакції (ДНК). 
Комплектація ПРОБА-НК-ПЛЮС призначена для отримання більшого обсягу ДНК (300 мкл) в порівнянні з 
комплектацією ПРОБА-НК (50 мкл) з метою проведення в подальшому більшого числа ПЛР-досліджень. 

 Комплект може бути використаний в клініко-діагностичних лабораторіях медичних установ і науково-
дослідницькій практиці. 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКТА 
 Склад комплекту: 

 

реактив 
кількість 

ПРОБА-НК-ПЛЮС ПРОБА-НК 
 лізуючий розчин 15 мл 1 флакон 30 мл 1 флакон 
 Реагент для преципітації 20 мл 1 флакон 40 мл 1 флакон 
 Розчин для промивання №1 25 мл 1 флакон 50 мл 1 флакон 
 Розчин для промивання №2 15 мл 1 флакон 30 мл 1 флакон 
 Буфер для розчинення 15 мл 1 флакон 1,25 мл 4 пробірки 
 Негативний контрольний зразок -  -  1,5 мл 2 пробірки 
 Внутрішній контрольний зразок (РНК-ВК) -  -  1,0 мл 1 пробірка 

 Внутрішній контрольний зразок (ДНК-ВК) -  -  1,0 мл 1 пробірка 

УВАГА! Буфер для розчинення відрізняється для комплектацій ПРОБА-НК та ПРОБА-НК-ПЛЮС. 
Використовувати буфер для розчинення з іншої комплектації не допускається. 

 Число аналізованих проб. Комплект розрахований на виділення НК з 50/100 аналізованих зразків 
(включаючи негативні контрольні зразки) (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Комплектація ПРОБА-НК ПРОБА-НК-ПЛЮС 

Каталоговий номер P-002/1 P-002/2 

 

 

 
Матеріал для 
дослідження 

Плазма крові, слина, мокротиння, молоко, 
сеча, сперма, секрет передміхурової залози, 
ліквор, зіскрібки епітеліальних клітин із 
задньої стінки глотки, з уретри, 
цервікального каналу, заднього склепіння 
піхви, мазки та змиви з порожнини носа і 
ротоглотки, фекалії, матеріал від занепалих і 
хворих тварин (мазки та змиви з трахеї, 
порожнини носа, глотки, клоаки; фекалії; 
внутрішні органи) і ін. 

Плазма крові, слина, 
мокротиння, молоко, сеча, 
сперма, секрет передміхурової 
залози, ліквор, зіскрібки 
епітеліальних клітин із задньої 
стінки глотки, з уретри, 
цервікального каналу, заднього 
склепіння піхви і ін. 

Кількість визначень 100 50 

УВАГА! При роботі з наборами реагентів: 
 ОТ-ГЕПАТОГЕН-С; 
 ОТ-ГЕПАТОГЕН-С генотипування (формат «Real-Time»); 
 ВІЛ-ГЕН; 
 ВГБ-ГЕН; 
 набором реагентів для виявлення РНК вірусу грипу А субтипу H5N1 («пташиного грипу») 

(Influenza A virus subtype H5N1); 
 з комплектами реагентів для зворотної транскрипції РНК і ПЛР-ампліфікації кДНК HAV, HDV, HGV 

необхідно використовувати тільки комплектацію ПРОБА-НК. 
 Час проведення виділення нуклеїнових кислот - 1 година. 

3 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 

Організація роботи ПЛР-лабораторії, обладнання та матеріали повинні відповідати Методичним вказівкам 
МУ 1.3.2569-09 «Організація роботи лабораторій, що використовують методи ампліфікації нуклеїнових 
кислот при роботі з матеріалом, що містить мікроорганізми I-IV груп патогенності» і санітарно-
епідеміологічним правилам СП 1.3. 2322-08 «Безпека роботи з мікроорганізмами III-IV груп патогенності 
(небезпеки) і збудниками паразитарних хвороб». Досліджувані зразки розглядаються як потенційно 
небезпечні. 
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». 
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. 

4 МАТЕРІАЛИ І ОБЛАДНАННЯ 
При роботі з комплектом реагентів для виділення нуклеїнових кислот (ПРОБА-НК / ПРОБА-НК-ПЛЮС) 
потрібні такі обладнання та матеріали: 
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 термостат твердотільний, що підтримує температуру 65-98° С; 
 центрифуга з RCF не нижче 13 000 g; 
 мікроцентрифуга-вортекс; 
 холодильник побутовий з морозильною камерою; 
 насос з колбою-пасткою для видалення надосадової рідини; 
 пробірки одноразові пластикові об'ємом 1,5 мл; 
 штатив «робоче місце» для пробірок об'ємом 1,5 мл; 
 дозатори напівавтоматичні одноканальні зі змінним об'ємом, що дозволяють відбирати об'єми 

рідини 20-200 мкл, 200-1000 мкл; 
 одноразові наконечники з фільтром для напівавтоматичних дозаторів, вільні від РНКаз і ДНКаз, 

об'ємом 200 мкл 1000 мкл; 
 одноразові рукавички медичні, без тальку, текстуровані; 
 ємність з дезинфікуючим розчином для скидання використаних наконечників, пробірок та інших 

витратних матеріалів; 
 транспортне середовище для біопроб (ТОВ «НВО ДНК-Технологія») і / або фізіологічний розчин 

(0,9% NaCl) стерильний. 
При виділенні НК з плазми: 
 вакуумні пластикові пробірки типу Vacuette з ЕДТА або цитратом натрію. При 
виділенні НК з мокротиння (спосіб 1): 
 10% розчин трьохзаміщеного фосфорнокислого натрію х 12Н2О; 
 1M розчин HCl; 
 5% розчин хлораміну; 
 вода дистильована. 
При виділенні НК з мокротиння (спосіб 2): 
 муколізин. 

5 ВЗЯТТЯ І ПІДГОТОВКА КЛІНІЧНОГО МАТЕРІАЛУ 
 Плазма крові 

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

 Центрифугуйте пробірки з кров'ю при 3000 об/хв протягом 20 хв при кімнатній температурі (від 18°С до 
25°С). 

 Після центрифугування відберіть напівавтоматичним дозатором верхню фракцію (плазма) і перенесіть в 
окрему пластикову пробірку об'ємом 1,5 мл. 
УВАГА! 

1. Час від моменту взяття периферичної крові до отримання плазми не повинен перевищувати 6 годин. 
При необхідності плазму допускається зберігати при температурі від мінус 18° С до мінус 22° С не 
більше 3 місяців. 

2. Перед виділенням НК плазму необхідно перемішати! 
 Мокрота 
 Cпосіб 1 
  
 Приблизно 500 мкл біологічного матеріалу перенесіть в стерильний посуд. 
 Додайте до проби мокротиння рівний об'єм 10% трьохзаміщеного фосфорнокислого натрію х 12Н2О, щільно 

закрийте кришкою і інтенсивно струсіть. 
 Суміш інкубуйте при температурі 37° С протягом 18-24 годин, потім нейтралізуйте 1М НСl до рН 6,8-7,4. 
 Центрифугуйте при 1000 об/хв протягом 20 хв. 
 Злийте надосадову рідину в ємність з 5% розчином хлораміну для знезаражування. 

 Додайте до осаду 500 мкл дистильованої води, перемішайте піпетуванням і перенесіть в пластикову пробіркy 
об'ємом 1,5 мл. 

 Центрифугуйте пробірку при 13 000 об/хв протягом 10 хв. 
 Видаліть надосадову рідину, залишивши в пробірці приблизно 100 мкл (осад + рідка фракція). 
 Cпосіб 2 
  
 У контейнер зі зразком додайте муколізин в співвідношенні 5: 1 (5 частин муколізину до 1 частини 

мокротиння), орієнтуючись по градуванню контейнера. 
 Закрийте кришку контейнера, струсіть вміст та інкубуйте 20-30 хв при кімнатній температурі, кожні 2-3 хв 

струшуючи контейнер. 
Оброблену мокроту допускається зберігати в контейнері протягом доби при температурі від 2° С до 8° С 
або тривалий час при температурі не вище мінус 16° С (у разі необхідності повторного виділення 
РНК/ДНК). 
Зіскрібки епітеліальних клітин 

 Перенесіть зішкріб епітеліальних клітин (з задньої стінки глотки, з уретри, заднього склепіння піхви, 
цервікального каналу та ін.) За допомогою одноразового стерильного зонду в пластикову пробірку 
об'ємом 1,5 мл з транспортним середовищем (або з 500 мкл фізіологічного розчину стерильного), 
акуратно перемішайте. 

 Вийміть зонд, притискаючи його до стінки пробірки і віджимаючи надлишок рідини. Пробірку щільно закрийте. 
 Центрифугуйте пробірку при 13 000 об/хв протягом 10 хв. 
 Видаліть надосадову рідину, залишивши в пробірці приблизно 100 мкл (осад + рідка фракція).  

П р и м і т к а - Перед взяттям зіскрібка з цервікального каналу необхідно видалити слиз стерильним 
ватним тампоном. 

 Cеча 
 Порцію ранкової сечі (приблизно 50 мл) зберіть в стерильний посуд і щільно закрийте кришкою. 
 Перенесіть 1,0 мл матеріалу в пластикову пробірку об'ємом 1,5 мл. 
 Центрифугуйте пробірку при 13 000 об/хв протягом 10 хв. 
 Найбільш повно видаліть надосадову рідину. 
 Додайте до осадку 1,0 мл фізіологічного розчину стерильного. 
 Центрифугуйте пробірку при 13 000 об/хв протягом 10 хв. 
 Видаліть надосадову рідину, залишивши в пробірці приблизно 100 мкл (осад + рідка фракція).  
 Слина, ліквор, синовіальна рідина 

 Слину, ліквор, синовіальну рідину (приблизно 500 мкл) зберіть в стерильний посуд і щільно закрийте 
кришкою. 

 Перенесіть 500 мкл матеріалу в пластикову пробірку об'ємом 1,5 мл. 
 Центрифугуйте пробірку при 13 000 об/хв протягом 10 хв. 
 Видаліть надосадову рідину, залишивши в пробірці приблизно 50 мкл (осад + рідка фракція). 
 Додайте до осаду 500 мкл фізіологічного розчину стерильного. 
 Центрифугуйте пробірку при 13 000 об/хв протягом 10 хв. 



 Видаліть надосадову рідину, залишивши в пробірці приблизно 100 мкл (осад + рідка фракція).  
 Сперма, секрет передміхурової залози 

 Перенесіть 20-30 мкл рідкого матеріалу піпеткою в пластикову пробірку об'ємом 1,5 мл з транспортним 
середовищем (або з 500 мкл фізіологічного розчину стерильного), струсіть пробірку на вортексі протягом           
5-10 с. 

 Центрифугуйте пробірку при 13 000 об/хв протягом 10 хв. 
 Видаліть надосадову рідину, залишивши в пробірці приблизно 100 мкл (осад + рідка фракція).  
 Молоко 
 Зберіть матеріал в стерильний посуд і щільно закрийте кришкою. 
 Акуратно перемішайте і перенесіть 1,0 мл матеріалу в пластикову пробірку об'ємом 1,5 мл. 

Термін збору молока не більше 24 годин. Зберігання протягом всього терміну збору при температурі від 2° С 
до 8° С. 

 Мазки і змиви 
 Центрифугуйте пробірку, що містить аналізований матеріал, при 13 000 об/хв протягом 10 хв. 
 Видаліть надосадову рідину, залишивши в пробірці приблизно 100 мкл (осад + рідка фракція).  
 фекалії 

 Перенесіть ~ 250 мг (мкл) фекалій в пластикову пробірку об'ємом 1,5 мл з 1,0 мл фізіологічного розчину 
стерильного. 

 Струсіть пробірку на вортексі протягом 5-10 с. 
 Центрифугуйте пробірку при 1000 об/хв протягом 2-3 хв. 

 Перенесіть 800-1000 мкл надосадової рідини в нову пробірку об'ємом 1,5 мл, Центрифугуйте при 13 000 об/хв 
протягом 10 хв. 

 Видаліть надосадову рідину, залишивши в пробірці приблизно 100 мкл (осад + рідка фракція). 
 Внутрішні органи тварин 
 Помістіть ~ 250 мг досліджуваного матеріалу в пластикову пробірку об'ємом 1,5 мл. 
 Додайте 1,0 мл фізіологічного розчину стерильного. 
 Струсіть пробірку на вортексі протягом 3-5 с, Центрифугуйте пробірку на мікроцентріфуге- вортексі при 1000 

об/хв протягом 3-5 с. 
 Видаліть надосадову рідину. 

Отриманий матеріал готовий для виділення НК. 
 Транспортування і зберігання досліджуваного матеріалу 

Транспортувати і зберігати зразки біологічного матеріалу до початку дослідження слід при температурі від 2° С 
до 8° С не більше 24 годин. 
Допускається зберігати отриманий матеріал при температурі від мінус 18° С до мінус 22° С не більше 3 
місяців. 

6 ВИДІЛЕННЯ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ З БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ 
П р и м і т к а - У лізуючому розчині допускається випадання осаду. Перед початком роботи його 
необхідно розчинити нагріванням флакона при 65° С протягом 10 хв. 

 6.1 Промаркуйте для кожного досліджуваного зразка і негативного контрольного зразка «К-» по одній 
пробірці об'ємом 1,5 мл. 

П р и м і т к а - Для зразків, що пройшли попередню обробку з отриманням осаду і надосадової рідини 
(див. 5: мокрота - спосіб 1, слина, сеча, ліквор, сперма, секрет передміхурової залози, мазки та змиви; 
фекалії) , маркуються пробірки з підготовленим для дослідження матеріалом в обсязі 100 мкл. 

 6.2 Внесіть по 10 мкл попередньо перемішаного внутрішнього контрольного зразка в усі промарковані 
пробірки (таблиця 2). 
УВАГА! Для комплектів реагентів для ампліфікації, не зазначених в таблиці 2, використання ВК на стадії 
пробопідготовки не передбачено. 
П р и м і т к а - При одночасному дослідженні зразка на наявність інфекцій, викликаних РНК-містять 
вірусами (HAV, HCV, HDV, HGV і HIV) і ДНК-вмісними вірусами (HBV), необхідно на стадії пробопідготовки 
внести два внутрішніх контроля (РНК-ВК + ДНК-ВК). 

Таблиця 2 
РНК-ВК ДНК-ВК 

Набори реагентів: 
ОТ-ГЕПАТОГЕН-С, ОТ-ГЕПАТОГЕН-С генотипування (формат «Real-Time»), ВІЛ-ГЕН 
Набір реагентів для виявлення РНК вірусу грипу А субтипу H5N1 («пташиного грипу») 
(Influenza A virus subtype H5N1) 
Комплекти реагентів для ПЛР-ампліфікації кДНК HAV, HDV, HGV 

 
Набір реагентів 

ВГБ-ГЕН 

 6.3 Внесіть в кожну пробірку 300 мкл лізуючого розчину, не торкаючись її краю. 
        6.4 Внесіть по 100 мкл підготовленого біоматеріалу в пробірки для досліджуваних зразків (за винятком               
пробірок зі зразками, які пройшли попередню обробку з отриманням осаду (6.1), і пробірки «К-»). 

 6.5 В пробірку, марковану «К-», внесіть 100 мкл негативного контрольного зразка (комплектація ПРОБА-НК), 
транспортного середовища або фізіологічного розчину стерильного (комплектація ПРОБА-НК-ПЛЮС). 
Щільно закрийте кришки пробірок, струсіть на вортексі протягом 3-5 с. 

 6.6 Термостатуйте пробірки при 65° С протягом 15 хв, Центрифугуйте при 13 000 об/хв протягом 30 с. 
УВАГА! При виділенні РНК вірусу грипу A з тканин внутрішніх органів тварин необхідно термостатувати 
пробірки при 65° С протягом 30 хв, осадити конденсат центрифугуванням при 1000 об/хв протягом 3-5 с 
і перенести надосадову рідину в нову пластикову пробірку об'ємом 1,5 мл . 

 6.7 Додайте 400 мкл реагенту для преципітації і струсіть пробірки на вортексі протягом 3-5 с. 
П р и м і т к а - При виділенні НК HAV, HCV, HDV, HGV, HBV і HIV пробірки необхідно струсити на 
вортексі двічі. 

 6.8 Центрифугуйте пробірки при 13 000 об/хв протягом 15 хв. 
 6.9 Не зачіпаючи осад, повністю видаліть надосадову рідину (окремим наконечником з кожної пробірки). 
 6.10 Додайте до осаду 500 мкл промивного розчину №1, закрийте кришки пробірок і 3-5 раз акуратно 

переверніть пробірки. 
 6.11 Центрифугуйте пробірки при 13 000 об/хв протягом 5 хв. 
 6.12 Не зачіпаючи осад, повністю видаліть надосадову рідину (окремим наконечником з кожної пробірки).  
 6.13 Додайте до осаду 300 мкл промивного розчину №2, закрийте кришки пробірок і 3-5 раз акуратно 

переверніть пробірки. 
 6.14 Центрифугуйте пробірки при 13 000 об/хв протягом 5 хв. 
 6.15 Не зачіпаючи осад, повністю видаліть надосадову рідину (окремим наконечником з кожної пробірки).  



 6.16 Відкрийте кришки пробірок і висушіть осад при 65° С протягом 5 хв. 
 6.17 Додайте до осаду 50 мкл (комплектація ПРОБА-НК) або 300 мкл (комплектація ПРОБА-НК-ПЛЮС) 

буфера для розчинення. 
УВАГА! 
1. Буфер для розчинення різниться для комплектацій ПРОБА-НК та ПРОБА-НК-ПЛЮС. 

Використовувати буфер для розчинення з іншої комплектації не допускається. 
2. При дослідженні клінічного матеріалу на наявність інфекцій, викликаних тільки РНК-місними 

вірусами (при роботі з наборами ОТ-ГЕПАТОГЕН-С, ОТ-ГЕПАТОГЕН-С генотипування, ВІЛ-ГЕН, 
комплектами для виявлення HAV, HDV, HGV), рекомендується розчиняти осад в 16,5 мкл буфера 
для розчинення, так як збільшення обсягу буфера для розчинення призводить до пропорційного 
розведення зразка і зменшення чутливості аналізу. 

3. При роботі з набором ВГБ-ГЕН, а також при одночасному дослідженні зразка на наявність 
інфекцій, викликаних РНК-вмісними вірусами (HAV, HCV, HDV, HGV і HIV) і ДНК-вмісними вірусами 
(HBV), необхідно розчинити осад в 25 мкл буферу для розчинення. 

 6.18 Осадіть краплі центрифугуванням пробірок на мікроцентрифузі-вортексі протягом 1-3 с. 
 6.19 Прогрійте пробірки при 65° С протягом 10 хв. Струсіть пробірки на вортексі протягом 3-5 с. 

УВАГА! При виділенні НК HAV, HCV, HDV, HGV, HBV і HIV пробірки НЕ струшувати! 
 6.20 Центрифугуйте пробірки при 13 000 об/хв протягом 30 с. 

Препарат НК готовий для постановки реакції зворотної транскрипції (РНК) або проведення ПЛР (ДНК). 
П р и м і т к а 
1. Отриманий препарат РНК необхідно відразу використовувати для постановки реакції зворотної 

транскрипції. Препарат РНК не підлягає зберіганню. 
2. Препарат ДНК можна зберігати при температурі від мінус 18° С до мінус 22° С не більше одного 

місяця або при температурі від мінус 68° С до мінус 72° С не більше одного року. 

7 УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 Транспортування 

Транспортування комплекту здійснюють усіма видами критого транспорту при температурі від 2° С до 
8°С. 
Комплекти реагентів, транспортовані з порушенням температурного режиму, застосуванню не 
підлягають. 

 Зберігання 
Комплект реагентів для виділення нуклеїнових кислот (ПРОБА-НК / ПРОБА-НК-ПЛЮС) слід зберігати 
при температурі від 2° С до 8° С протягом усього терміну придатності комплекту. 
Комплекти реагентів, які зберігалися з порушенням регламентованого режиму, застосуванню не 
підлягають. 

 Вказівки по експлуатації 
Комплект реагентів повинен застосовуватися відповідно до чинної версії затвердженої інструкції по 
застосуванню. Для отримання надійних результатів необхідно суворе дотримання інструкції по 
застосуванню комплекту. 
Після відкриття упаковки компоненти комплекту реагентів слід зберігати за таких умов: 
- компоненти комплекту реагентів слід зберігати при температурі від 2° С до 8° С протягом усього 
терміну придатності комплекту. 

8 РЕКОМЕНДАЦІЇ З УТИЛІЗАЦІЇ 

 Комплекти, 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. 

 Непридатні для використання комплекти реагентів, упаковка комплектів реагентів (пробірки, флакони, 
поліетиленові пакети з замком і коробки з картону) відносяться до відходів класу А і утилізуються з 
побутовими відходами. 

9 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

 Підприємство-виробник гарантує відповідність комплекту вимогам технічних умов при дотриманні умов 
транспортування, зберігання та експлуатації, відповідати вимогам ДСТУ. 

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

10 АДРЕСА ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ 

З питань, що стосуються якості комплекту реагентів для виділення нуклеїнових кислот (проба-НК / ПРОБА-НК-ПЛЮС), слід 
звертатися до офіційного представника виробника за адресою: ТОВ «ДНК-Технологія», 117587, Москва, Варшавське шосе, 
б.125ж, корп.6, 

тел. / факс +7 (495) 640-17-71. 

Служба клієнтської підтримки: 8-800-200-75-15 (для Росії, дзвінок безкоштовний), 

+7 (495) 640-16-93 (для країн СНД і зарубіжжя, дзвінок платний). 

E-mail: hotline@dna-technology.ru ,www.dna-technology.ru. 

Анкета для здійснення зворотного зв'язку знаходиться на сайті компанії «ДНК-Технологія»: http://www.dna-
technology.ru/customer_support/ 

Адреса виробника: 

ТОВ «НВО ДНК-Технологія», Росія, 142281, Московська обл., М Протвино, вул. Залізнична, б. 20. 

Місце виробництва: 

Код виробника вказано на етикетці (див. Останню цифру в серії набору): 

1. ТОВ «НВО ДНК-Технологія», Росія, 142281, Московська обл., М Протвино, вул. Залізнична, б. 20. 

2. ТОВ «ДНК-Технологія ТС», Росія, 117246, Москва, Науковий проїзд, б. 20, стр 4. 

Символи, що використовуються при маркуванні комплекту реагентів 

 

 

Тільки для in vitro 
діагностики 

 
Дата виробництва 

 

 

Кількість визначень 

 Температурний діапазон  Містить інструкцію по 
застосуванню  

Каталоговий номер 

 
Придатний до  Адреса виробника  Серія набору 

 

Не допускається вплив 

сонячного світла 
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