
Тест-набір для швидкого виявлення антитіл
до збудника вірусної діареї ВРХ (BVDV-Ab). 

Артикул: YR1A1003-1

Вступ
Цей експрес-тест використовується для виявлення антитіл проти вірусної діареї ВРХ (BVDV) 
в зразках сироватки, плазми і молока ВРХ. Тест заснований на основі технології 
імунохроматографії з використанням колоїдного золота.
Один тест триває близько 10 хвилин.
Застосовується для:
Виявлення антитіл до вірусної діареї ВРХ (BVDV) у сироватці та плазмі великої рогатої 
худоби.

Зберігання та термін придатності
Зберігання: зберігати при температурі 4-30°C. Не заморожувати. Тримати подалі від прямого 
сонячного світла, вологи та тепла.
Термін придатності: 12 місяців.

Компоненти тестового набору (25 тестів/набір)
1. 25 пакетів, кожен з яких містить 1 тестову касету.
2. 1 пляшка з розчином для розведення (2 мл).
3. 1 інструкція по використанню.
4. 1 пара рукавиць.
5. 25 піпеток.

Процедура проведення аналізу
1. Дістаньте тестову касету, покладіть її на рівне і чисте місце для використання.
2. Підготовка зразка свіжої крові: після проведення розшарування свіжовідібраної крові, 

візьміть супернатант (сироватку, плазму) для негайного виявлення.
3. Додайте 2-3 краплі сироватки або плазми в лунку для зразка (S - sample).

Примітка: якщо зразок занадто густий для хроматографії, візьміть пляшку з розчином 
для розведення і додайте 1 краплю в лунку для зарзка.

4. Інкубуйте 10-15 хвилин при кімнатній температурі.
5. Інтерпретуйте результат після закінчення інкубації. Результати після більш ніж 15 хв – 

недійсні.

Інтерпретація результатів

Схема інтерпретації

Позитивний: лінія C та лінія T присутня, незалежно від насиченості кольору.
Негативний: лінія C присутня, лінія T невидима.
Недійсний: якщо немає видимої лінії С - тест вважається недійсним.
Примітка: якщо проявились лінії С та Т – результат вважають позитивним не залежно від 
того чи проявилась точка перериву чи ні.

Застереження
1. Якщо придбані тести прострочені, пошкоджені або забруднені, будь ласка, замініть їх у

постачальника.
2. Дані тести є одноразовими, не використовуйте повторно.
3. Не використовуйте фізіологічний розчин, очищену та дистильовану воду, або розчинники, 

що не входять в комлект набору.
4. Використовуйте тести у суворій відповідності з інструкцією по застосуванню.
5. Зразки можуть бути потенційно інфекційними, до використаних зразків та реагентів слід

ставитися як до мікробіологічної небезпеки.
6. Тестовий набір повинен транспортуватись та зберігатись при температурі 4-30°С, без 

потрапляння вологи
7. Цей продукт використовується лише для попереднього якісного скринінгу, для

подальшої діагностики, будь ласка, враховуйте клінічні симптоми та інші рутинні тести.

Тільки для ветеринарних досліджень




