Test rapid HBeAg
DESCRIERE KIT DE TEST
Testul rapid Biopanda HBeAg detecteaza calitativ antigenul de suprafata al hepatitei B (HBeAg) in probe serice sau plasmatice umane.
PRINCIPIU
Testul Biopanda HBeAg este un test imunologic, calitativ, de faza solida, de tip sandwich cu doua faze pentru detectarea HBeAg in ser sau plasma. Membrana
este pre-acoperita cu anticorpi anti-HBeAg pe regiunea liniei de testare a benzii. In timpul testarii, HBeAg din proba serica sau plasmatica reactioneaza cu particula acoperita cu anticorpi anti-HBeAg. Amestecul migreaza in sus pe membrana, cromatografic, prin actiunea capilara pentru a reactiona cu anticorpi antiHBeAg de pe membrana si genereaza o linie colorata.
Prezenta acestei linii colorate in regiunea de testare indica un rezultat pozitiv, in timp ce absenta acesteia indica un rezultat negativ. Pentru a servi drept control
procedural, o linie colorata va aparea intotdeauna in regiunea liniei de control, indicand faptul ca a fost adaugat volumul corespunzator al specimenului
SUMAR
Hepatita virala este o boala sistemica ce implica in primul rand ficatul. Cele mai multe cazuri de hepatita virala acuta sunt cauzate de virusul Hepatitei A (HAV),
virusul Hepatitei B (VHB) sau cu virusul Hepatitei C (VHC). Antigenul hepatitei B este o proteina de suprafata. Prezenta sa indica niveluri ridicate de virus in sange,
si este un indicator de contagiozitate al purtatorului. Daca acest test este negativ, dar o persoana este cunoscuta ca fiind HBsAg pozitiva, atunci acesta indica
niveluri scazute de virus in sange sau o "faza integrata" a virusului HBV in care virusul este integrat in ADN-ul gazdei. Acest test este adesea folosit pentru a
monitoriza eficacitatea unor terapii cu HBV, al caror scop este de a transforma o stare de replicare activa in starea "e-antigen negativ".
CONTINUTUL KITULUI
•
20 x casete invelite in folie cu pipeta si desicant.
•
1 x prospect produs
DEPOZITARE SI STABILITATE
Pastrati kitul intre 2-30oC si asigurati-va ca nu sunt inghetate sau stocate in lumina directa a soarelui. Testul este valabil pana la data de expirare imprimata pe
folia de ambalaj.
PRECAUTII
Urmati aceste instructiuni pentru cele mai bune rezultate:
•
Acest kit se utilizeaza numai pentru diagnosticarea in vitro si ar trebui sa fie utilizat numai de catre personal medical profesionst instruit.
•
Probele de sange pot fi potential infectioase si ar trebui tratate cu proceduri standard de biosecuritate.
•
Eliminati testele utilizate intr-o maniera sigura, in urma unor proceduri de laborator bune.
•
Asigurati-va ca setul de testare este la temperatura camerei inainte efectuarii testului.
•
Pastrati caseta in folie pana cand este necesara.
•
Asigurati-va ca fiecare test este folosit doar o singura data.
•
Kiturile de testare care au ajuns la data expirarii lor nu ar trebui sa fie utilizate.
•
Utilizati numai reactivi din acest kit atunci cand efectuati testul pentru a asigura testarea controlata a calitatii.
RECOLTAREA SI PREGATIREA PROBELOR
•
Utilizati ser sau plasma ca proba.
•
Separati serul sau plasma din sange cat mai curand posibil pentru a evita hemoliza.
•
Se pot folosi numai probe clare, nehemolizate.
•
Testarea trebuie efectuata imediat dupa ce specimenele au fost colectate.
•
Probele pot fi depozitate intre 2oC-8oC pentru pana la 3 zile. Pentru o depozitare mai indelungata, congelati probele la -20oC.
•
Aduceti specimenele la temperatura camerei inainte de testare. Cu toate acestea, nu lasati specimenele la temperatura camerei pentru perioade prelungite.
•
Specimenele congelate trebuie sa fie complet decongelate si bine omogenizate inainte de testare. Evitati ciclurile repetate de congelare-decongelare.
•
Daca specimenele trebuie expediate, acestea trebuie ambalate in conformitate cu reglementarile locale pentru transportul agentilor etiologici.
PROCEDURA DE TESTARE
1.
Asigurati-va ca specimenele si kiturile de testare sunt aduse la temperatura camerei inainte de testare.
2.
Deschideti punga si scoateti caseta. Plasati caseta pe o suprafata plana, curata. Utilizati testul imediat dupa deschidere.
3.
Folosind o pipeta de transferati 3 picaturi de ser sau plasma (cca. 75 pl) in godeul pentru proba de pe caseta. Evitati formarea de bule de aer.
4.
Cititi rezultatele la 15 minute.
5.
Rezultate citite dupa 20 de minute sunt considerate invalide. Aruncati caseta in siguranta dupa testare.
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REZULTATELE TESTELOR
POZITIV:* Apar doua linii colorate distincte. O linie colorata trebuie sa fie in regiunea de control (C) si o alta linie colorata trebuie sa fie in regiunea de testare
(T).
NOTA: Intensitatea culorii in regiunea liniei de test (T) va varia in functie de concentratia de HBeAg prezente in proba. Prin urmare, orice nuanta de culoare in
regiunea de test (T) ar trebui sa fie considerata pozitiva.
NEGATIV: O linie colorata apare in regiunea de control (C).
Nicio line colorata aparenta nu apare in regiunea de test (T).
INVALID: Linia de control nu apare. Insuficienta volumului specimenelor sau tehnicile procedurale incorecte reprezinta motivele cele mai probabile pentru
esecul liniei de control. Recititi procedura si repetati testul cu o noua caseta de test. Daca problema persista, intrerupeti utilizarea kitului de testare imediat si
contactati distribuitorul local.

CONTROL DE CALITATE
Procedurile de control intern sunt incluse in test. O linie colorata care apare in regiunea de control (C) este un control procedural intern pozitiv. Aceasta confirma volumul suficient al specimenului si tehnica procedurala corecta.
Standardele de control nu sunt furnizate cu acest kit. Se recomanda ca o practica de laborator buna sa se testeze controalele pozitive si negative pentru a testa
procedura si pentru a se asigura o performanta adecvata a testelor.
LIMITARILE PROCEDURII DE TESTARE
1. Testul Rapid Biopanda HBeAg este destinat exclusiv utilizarii in diagnosticul in vitro. Acest test ar trebui sa fie utilizat pentru detectarea HBeAg in ser sau
plasma . Nici valoarea cantitativa, nici rata de concentratie HBeAg nu pot fi determinate prin acest test calitativ.
2. Acest test va indica prezenta HBeAg in proba si nu ar trebui sa fie folosit ca unic criteriu pentru diagnosticul de infectie virala cu hepatita B.
3. Ca si in cazul tuturor testelor diagnostice, toate rezultatele trebuie luate in considerare cu alte informatii clinice disponibile medicului.
CARACTERISTICI DE PERFORMANTA
Sensibilitate si specificitate
O evaluare clinica a fost efectuata prin compararea rezultatelor obtinute utilizand testul rapid Biopanda HBeAg si un test comercial HBeAg RIA. Rezultatele arata
ca testul rapid HBeAg are o mare sensibilitate si specificitate.
Metoda
Rezultate
Test rapid HBeAg Biopanda Pozitiv
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Sensibilitatea relativa: 99.9% (95%CI*: 97.7%-100%) *Interval de incredere Specificitate relativa: 98.8% (95%CI*: 97.0%-99.7%)
Precizie 99.1% (95%CI*: 97.8%-99.8%)
Va multumim pentru achizitionarea kitului de test rapid HBeAg Biopanda Va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de utilizare pentru a asigura utilizarea
corecta.
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