
IMMUTREP TPHA Ref OD221/ OD071/ OD081 
Εξέταση αιμοσυγκόλλησης για το Ωχρό Τρεπάνημα  
(Treponema pallidum) για την οροδιάγνωση της Σύφιλης. 
Συντηρήστε στους 2

o
C με 8

o
C.  ΜΗΝ ΨΥΧΕΤΕ. 

Μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 
Η Σύφιλη είναι μία πολύπλοκη ασθένεια η οποία 
μεταδίδεται συνήθως σεξουαλικά.  Ο αιτιολογικός 
οργανισμός, Ωχρό Τρεπάνημα δεν μπορεί να ανατραφεί 
σε συμβατικά εργαστηριακά μέσα καλλιέργειας ή σε 
καλλιέργεια ιστών.    Η μόλυνση διαγνώσκεται 
φυσιολογικά από αντισώματα που κατευθύνονται ειδικά 
για Ωχρό Τρεπάνημα στον ορό του ασθενούς ή στο 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό. 
Το αντίσωμα γίνεται ανιχνεύσιμο σε περίπου 3-4 
εβδομάδες μετά την έκθεση, καιν μπορεί να παραμείνει 
σε ανιχνεύσιμα επίπεδα για μεγάλη περίοδο μετά την 
θεραπεία.  Δημιουργούνται δύο ομάδες αντισωμάτων: 
μία που αντιδρά με τα μη-τρεπονημικά αντιγόνα που 
χρησιμοποιείται στα VDRL/Αντιγόνο Ανθρακα και RPR 
tests, και η άλλη που αντιδρά με τα εξειδικευμένα 
αντιγόνα για το Ωχρό Τρεπάνημα.  Το αντίσωμα σε μη-
τρεπονημικά αντιγόνα παρατηρείται (φυσιολογικά) σε 
ενεργείς ασθένειες και τα επίπεδα υποβόσκουν μετά 
από επιτυχή θεραπεία.  Το εξειδικευμένο αντίσωμα 
επιμένει για καιρό μετά την επιτυχή θεραπεία της 
νόσου.  Είναι απαραίτητο να εξεταστούν και οι δύο 
ομάδες αντισωμάτων εφόσον το non-treponemal 
αντίσωμα μπορεί να επανακάμψει για άλλους λόγους 
εκτός από την μόλυνση της Σύφιλης. 
Το IMMUTREP TPHA  είναι ένα εξειδικευμένο, 
παθητικής ευαισθησίας εξέταση αιμοσυγκόλλησης για 
την ανίχνευση των αντισωμάτων στο Ωχρό Τρεπόνημα 
στον ορό ή το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. 
Μόνο για επαγγελματική χρήση. 
 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ TEST 
Το IMMUTREP TPHA περιλαμβάνει Ωχρό Τρεπάνημα 
ευαισθητοποιημένο formolised tanned fowl 
erythrocytes; μη-ευαισθητοποιημένο formolised tanned 
fowl ερυθρά αιμοσφαίρια, αραιωτικό και ορούς control.  
Όταν τα αραιωμένα θετικά δείγματα αναμιγνύονται με 
ευαισθητοποιημένα ερυθρά αιμοσφαίρια, το αντίσωμα 
στο ευαισθητοποιημένο αντιγόνο προκαλεί συγκόλληση 
των κυττάρων.  Τα κύτταρα δημιουργούν μία 
χρακτηριστική μορφή κυττάρων στη βάση μιας πλάκας 
μικροτιτλοδότησης. Κατά την απουσία του 
αντισώματος, δημιουργούν ένα συμπαγές κουμπί στο 
πηγαδάκι. 
 
Η εξέταση αυτή έχει διαβαθμιστεί σε WHO Ορό 
Αναφοράς για Οροδιαγνωστικά tests για Treponemal 
Μολύνσεις- Ref 3-1980 +/- μιας διπλής αραίωσης για 
την διασφάλιση σωστής ευαισθησίας.  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

                                               Ref Ref Ref 

 
 
 
 
 
 
 

 OD081 OD071 OD221 

Test Cells 8.5ml       2x8.5ml      2x33ml 

T. Pallidum αντιγόνο επιστρωμένο preserved fowl 
erythrocytes (περ. 0.36% w/v)σε ρυθμιστικό διάλυμα. 
Αντοχή Εργασίας. 

Control Cells 8.5ml   2x8.5ml    2x33ml 

Preserved fowl ερυθρά αιμοφαίρια (περ. 0.36% w/v) σε 
ρυθμιστικό διάλυμα. Αντοχή Εργασίας. 

 DIL          20ml         2x20ml     3x57ml 

Αραιωμένο. Επιλεγμένος rabbit ορός (περίπου 0.4%) 
σε ρυθμιστικό διάλυμα.  Αντοχή Εργασίας. 

Control +      1ml  1ml 9ml 

Θετικό Control. Προαραιωμένος ορός (1/20) σε 
ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει αντισώματα σε T. 
pallidum.  Αντοχή Εργασίας. 

Control –   1ml  1ml  9ml 

Αρνητικό Control. Προαραιωμένος ορός (1/20) σε 
ρυθμιστικό διάλυμα που δεν περιέχει αντισώματα στο 
T. pallidum.  Αντοχή Εργασίας. 
 

ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΑ CELL 2        2         0 

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 1        1        1 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
Dynex M24A U-well πλάκες μικροτιτλοδότησης 
συνιστώνται. Σταγονόμετρα μικροτιτλοδότησης για να 

ελευθερώνουν 25l ή 10, 25, 75, 100l και 190l 
όγκων.   

Σημείωση: σταγονόμετρα 75l δεν είναι κατάλληλα και 
δεν παρέχονται για μπουκάλια στο 850 Test Kit. 
 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Τα αντιδραστήρια IMMUTREP TPHA περιέχουν υλικά 

ανθρώπινης προέλευσης τα οποία έχουν εξεταστεί και 
έχουν επιβεβαιωθεί ως αρνητικά για HCV, HIV I και HIV 
II αντισώματα, και HBsAg από εγκεκριμένες διαδικασίες 
σε επίπεδο ενός δότη.  Επειδή καμία εξέταση δεν 
μπορεί να προσφέρει απόλυτη σιγουριά ότι τα προϊόντα 
που προέρχονται από ανθρώπινη πηγή δεν θα 
μεταδόσουν μολυσματικούς παράγοντες συνιστάται τα 
αντιδραστήρια μέσα σε αυτό το να χειριστούν με σωστή 
φροντίδα και προσοχή κατά την χρήση και διάθεση. 
Όλα τα αντιδραστήρια θα πρέπει, ωστόσο, να 
αντιμετωπίζονται ως πιθανοί κίνδυνοι σε χρήση και για 
διάθεση. 
Μην καταπίνετε 
 
Τα αντιδραστήρια IMMUTREP TPHA δεν περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες όπως έχουν καθοριστεί από τους 
ισχύοντες Χημικούς του Η.Β.  (Κρίσιμες  
Πληροφορίες και Συσκευασία για Προμήθεια) 
κανονισμούς. Όλα τα αντιδραστήρια θα πρέπει, 
ωστόσο, να αντιμετωπίζονται ως πιθανοί κίνδυνοι σε 
χρήση και για διάθεση. 
 
Τα αντιδραστήρια IMMUTREP TPHA περιέχουν 
0.095% Αζίδιο του Νατρίου ως συντηρητικό που μπορεί 
να είναι τοξικό σε περίπτωση κατάπωσης. Το Αζίδιο 
του Νατρίου μπορεί να αντιδράσει με μόλυβδο και 
χάλκινα υδραυλικά και να δημιουργήσει άκρως 
εκρηκτικά άλατα.  Κατά την διάθεση, απομακρύνετε με 
τεράστιες ποσότητες νερού.  
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Τα αντιδραστήρια θα πρέπει να συντηρούνται σε 
θερμοκρασίες μεταξύ 2

o
C με 8

o
C.  

 
Το kit θα αποδόσει στα πλαίσια των προδιαγραφών 
μέχρι την δηλωμένη ημερομηνία λήξης όπως 
καθορίζεται από την ημερομηνία του προϊόντος 
παραγωγής και δηλώνεται επάνω στο kit και τα 
συστατικά του.   
Η ημερομηνία λήξης είναι την τελευταία ημέρα του μήνα 
στο μπουκάλι και στην ετικέττα του kit.  
Μην χρησιμοποιείτε τα αντιδραστήρια μετά την 
ημερομηνία λήξης. 
 
 
Η έκθεση των αντιδραστηρίων σε υπερβολικές 
θερμοκρασίες θα πρέπει να αποφεύγεται.  Μην εκτίθετε 
σε άμεσο ηλιακό φως. 
 
ΜΗΝ ΨΥΧΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
γιατί αυτό θα αποφέρει μη αναστρέψιμη ζημιά. 
 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
Συλλέξτε ένα δείγμα φλεβικού αίματος από τον ασθενή 
και αφήστε να δημιουργηθεί ένας θρόμβος και 
τραβήξτε.  Φυγοκεντρήστε το θρομβομένο δείγμα 
αίματος και συλλέξτε καθαρό ορό. Απαιτούνται φρέσκος 
ορός και δείγματα.  
Συλλέξτε ένα δείγμα του εγκεφαλονωτιαίου υγρού από 
τον ασθενή. 
Μην χρησιμοποείτε αιμολυμένα, μολυσμένα ή λιπαιμικά 
δείγματα για την εξέταση γιατί αυτό θα επηρρεάσει 
δυσμενώς τα αποτελέσματα. 
Τα δείγματα μπορούν να συντηρηθούν στους 2

o
C με 

8
o
C μέχρι και για 48 ώρες πριν την εξέταση.  Αν 

απαιτηθεί μεγαλύτερη συντήρηση, διατηρήστε στους  –
20

o
C  μέχρι ένα έτος.  Αποψυγμένα δείγματα πρέπει να 

αναμιγνύονται πριν την εξέταση. 
Μην ψύχετε-ξεπαγώνετε τα συστατικά 
επαναλαμβανόμενα γιατί θα προκαλέστε ψευδή 
αποτελέσματα. 

Latex 

 850 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Όλα τα αντιδραστήρια θα πρέπει να βρεθούν σε θερμοκρασία δωματίου (20

o
C με 

25
o
C) και να επαναραιωθούν πριν τη χρήση.  Μην επιφέρετε αφρό. 

Τα σταγονόμετρα Cell παρέχονται για χρήση με το Test και για αιωρήσεις του Control 

Cell.  Τα σταγονόμετρα αυτά χορηγούν σταγόνες των 75l και αυτά τα ακέραια 
σταγονόμετρα θα πρέπει να τοποθετηθούν στις ανάλογες αιωρήσεις ως ακολούθως: 
Κόκκινο Σταγονόμετρο – Test Cells 
Λευκό Σταγονόμετρο – Control Cells 
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 
Η χρήση δειγμάτων εκτός του ορού ή CSF δεν έχουν επικυρωθεί σε αυτή την 
εξέταση. 
Καμία ορολογική εξέταση αιμοσυγκόλλησης δεν μπορεί να διαχωρίσει ανάμεσα στο 
αντίσωμα εξαιτίας της μόλυνσης T.pallidum και το αντίσωμα εξαιτίας της μόλυνσης 
με άλλες παθογενικές pathogenic treponemes, π.χ. T.pertenue και T.carateum. 
Ενα χαμηλό ή καθ’ υποψία θετικό αποτέλεσμα θα πρέπει να επαναδιεξαχθεί.  Η 
διάγνωση δεν θα πρέπει να βασίζεται μόνο στα ευρήματα μιας κλινικής εργασίας.  
Κατά την ερμηνεία της εξέτασης συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη όλα τα κλινικά 
δεδομένα. 
Η εξέταση αυτή μπορεί να επίσης να είναι αρνητική στην πρώιμη ενεργή Σύφιλη ή 
ώριμη λανθάνουσα Σύφιλη. Για την ολοκλήρωση του προφίλ των αποτελεσμάτων 
που θα βοηθήσουν τον θεραπευτή, συνιστάται επίσης να διεξαχθεί ένα 
VDRL/Αντιγόνο Ανθρακα ή  μία εξέταση RPR στο δείγμα του ασθενούς εφόσον αυτές 
οι εξετάσεις θα ανιχνεύσουν μία ενεργό περίπτωση της Σύφιλης. Τα OMEGA VDRL, 
IMMUTREP CARBON ANTIGEN και IMMUTREP RPR διατίθενται για το σκοπό αυτό. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Αφήστε τα δείγματα και αντιδραστήρια να έλθουν σε θερμοκρασία δωματίου και 
διασφαλίστε ότι τα δείγματα και αντιδραστήρια έχουν επαναιωρηθεί πλήρως πριν τη 
χρήση.  Τα δείγματα δεν απαιτούν προεργασία. 
 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ( SCREENING ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Κάθε εξέταση απαιτεί 4 πηγαδάκια σε μία πλάκα μικροτιτλοδότησης 
1. Χορηγήστε το Αραιωτικό στην πλάκα μικροτιτλοδότησης ως ακολούθως: 

 25l στις σειρές 1,3 & 4 και 100l στην σειρά 2. 

2. Χορηγήστε 25l από κάθε δείγμα σε ένα πηγαδάκι στην σειρά 1.  

 Αναμείξτε καλά και μεταφέρετε 25l από τη σειρά 1 στη σειρά 2. 

 Αναμείξτε καλά και μεταφέρετε 25l από τη σειρά 2 στη σειρά 3. 

 Αναμείξτε καλά και απορρίψτε 25l από τη σειρά 3. 

 Μεταφέρετε 25l από τη σειρά 2 στη σειρά 4. 

 Αναμείξτε καλά και απορρίψτε 25l από τη σειρά  4 

3. Προσθέστε 75l από το πηγαδάκι που έχει αναμειχθεί το Control Cells στη 
σειρά 3. 

4. Προσθέστε 75l από το πηγαδάκι που έχει αναμειχθεί Test Cells στη σειρά 4. 
Κτυπήστε ελαφρά την πλάκα για να αναμείξετε.   

 Οι τελικές αραιώσεις στη σειρά 3 και 4 είναι 1/80. 
5. Καλύψτε και αφήστε να σταθεί σε θερμοκρασία δωματίου για 45 με 60 

minutes (εναλλακτικά οι πλάκες μπορεί να αφεθούν όλη τη νύχτα). 
6. Εξετάστε για μορφές συγκόλλησης. 
Σημείωση: τα controls του Kit είναι προαραιωμένα θα πρέπει να προστεθούν 
απευθείας σε ξεχωριστά πηγαδάκια στη σειρά 3 και 4 ( δεν απαιτείται αραιωτικό ). 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΗΓΑΔΙΟΥ ΓΙΑ SCREENING. 

1. Χορηγήστε 190l του αραιωτικού στη σειρά 1 

2. Χορηγήστε 10l  του δείγματος στη σειρά 1 και αναμείξτε 

3. Απορρίψτε 150l από τη σειρά 1 

4. Προσθέστε 25l από τη σειρά 1 στη σειρά 2 

5. Προσθέστε 75l από το πηγαδάκι που έχει αναμειχθεί Test Cells στη σειρά 1 

Προσθέστε 75l από το πηγαδάκι που έχει αναμειχθεί Control   Cells στη 
σειρά  2  

Κτυπήστε ελαφρά την πλάκα για να αναμείξετε.   
 Οι τελικές αραιώσεις στα πηγαδάκια στις σειρές 1 και 2 είναι 1/80. 
6.Καλύψτε και αφήστε να σταθεί σε θερμοκρασία δωματίου για 45 με 60 minutes 
(εναλλακτικά οι πλάκες μπορεί να αφεθούν όλη τη νύχτα). 
7. Εξετάστε για μορφές συγκόλλησης. 
 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Αν προορίζεται για ποσοτικά θετικά αποτελέσματα ρουτίνας η διαδικασία μπορεί να 
τροποποιηθεί παραλείποντας τα Control Cells και ετοιμάζοντας μόνο μία τελική 
αραίωση.  Τα περισσότερα δείγματα θα είναι αρνητικά ή αυθεντικά θετικά, και τα 
Control Cells μπορούν  να χρησιμοποιηθούν στην παρακάτω ποσοτική διαδικασία.   

 
1. Ετοιμάστε τις αραιώσεις σε μία πλάκα μικροτιτλοδότησης ως ακολούθως:                                    

 Για κάθε δείγμα, χορηγήστε 25l του αραιωτικού σε κάθε πηγαδάκι σε μία 
στήλη της πλάκας. Για τους τίτλους των controls η χορήγηση θα πρέπει να 
ξεκινήσει από τη σειρά 3. 

 Μεταφέρετε 25l από τη σειρά 2 της πρωτότυπης πλάκας screening στη 
σειρά 1 της ποσοτικής πλάκας.   

 Αναμείξτε και απορρίψτε 25l. 

 Μεταφέρετε 25l από τη σειρά 2 της πρωτότυπης πλάκας screening στη 
σειρά 2 της ποσοτικής πλάκας. 

 Ετοιμάστε 25l διπλών αραιώσεων από τη σειρά 2 στη σειρά 8 ( για τα 
controls διπλών αραιώσεων θα πρέπει να ξεκινούν από τη σειρά 3 ). 

2. Προσθέστε 75l of of well mixed Control Cells to row 1. 

3. Add 75l από το πηγαδάκι που έχει αναμειχθεί Test Cells στις σειρές 2 με 8. 
4. Αναεμίξτε κτυπώντας ελαφρά. 

Οι τελικές αραιώσεις στη σειρά 1 και σειρά 2 είναι 1/80. 

 
5. Καλύψτε και αφήστε να σταθεί σε θερμοκρασία δωματίου για 45 με 60 

minutes (εναλλακτικά οι πλάκες μπορεί να αφεθούν όλη τη νύχτα). 

Σημείωση: τα controls του Kit είναι προαραιωμένα και 25l θα πρέπει να 
προστεθούν απευθείας σε ξεχωριστά πηγαδάκια στις σειρές 1, 2 και 3 με 
διπλές αραιώσεις που να ξεκινούν απόω τη σειρά 3 (δεν απαιτείται αραιωτικό 
στη σειρά 1 ή τη σειρά 2). 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Τα controls του Kit ή τα γνωστά επίπεδα τιμών των δειγμάτων θα πρέπει να 
εξετάζονται με κάθε τρέξιμο της εξέτασης.  Το αρνητικό control του kit θα πρέπει να 
δώσει ένα αρνητικό αποτέλεσμα μετά από 45 λεπτά.  Το θετικό control του kit θα 
πρέπει να δώσει ένα θετικό αποτέλεσμα μετά από 45 λεπτά.  Αν τα επίπεδα των 
controls ή τα δείγματα γνωστών χρηστών δεν δίνουν αναμενόμενα αποτελέσματα, τα 
αποτελέσματα της εξέτασης θα πρέπει να θεωρηθούν άκυρα. 
Διαδικασία Screening  
Τα συγκολλημένα πηγαδάκια δημιουργούν ένα ομοιόμορφο στρώμα πάνω από τη 
βάση του πηγαδιού.  Τα μη-συγκολλημένα πηγαδάκια δημιουργούν ένα συμπαγές 
κουμπί στο κέντρο του πηγαδιού.  Ασθενώς συγκολλημένα κύτταρα δημιουργούν μία 
χαρακτηριστική μορφή δακτυλιδιού.  Η συγκόλληση των Test Cells αλλά όχι τα 
Control Cells υποδεικνύουν την παρουσία του εξειδικευμένου αντισώματος στο 
T.pallidum.  Η απουσία της συγκόλλησης υποδεικνύει ότι το αντίσωμα είναι κάτω 
από το όριο της ανίχνευσης του συστήματος.  Μην χρησιμοποιείτε την μορφή του 
Control Cell ως ένδειξη ενός αρνητικού αποτελέσματος εφόσον δίνουν ένα πιο 
συμπαγές κουμπί των κυττάρων. 
Η συγκόλληση των Control Cells καθώς επίσης και τα Test Cells υποδεικνύει την 
παρουσία του anti-cell αντισώματος.  Σε αυτή την περίπτωση το test είναι 
αναξιόπιστο και πρέπει να επαναδιεξαχθεί.   
Αν το  test δεν είναι αξιόπιστο θα πρέπει να επαναληφθεί αφού πρώτα διεξαχθεί 
απορρόφηση του ορού της εξέτασης.  Για να επιτευχθεί αυτό, αραιώστε τον ορό του 
test 1/4 με Control Cells και αφήστε να σταθεί σε θερμοκρασία δωματίου για 45-60 
λεπτά.  Αφού φυγοκεντρήσετε το δείγμα (1000rpm/5 mins) αραιώστε το υπερκείμενο 
1/5 στο Αραιωτικό.  Εξετάστε αυτή την αραίωση απευθείας, χωρίς καμία περαιτέρω 
αραίωση, χρησιμοποιώντας τα αιωρήματα του Test και Control Cell.  Ένα 
επιβεβαιωτικό FTA ABS test συνιστάται επίσης. 
Ποσοτική Διαδικασία 
Ως διαδικασία screening. Οι τίτλοι είναι η υψηλότερη αραίωση που δείχνει 
συγκόλληση.  Ο ορός Reactive Control θα πρέπει να παράγει ένα τίτλο μέσα σε μία 
διπλή αραίωση των 1/2560.  Η πρώτη αραίωση για την ποσοτική διαδικασία είναι 
1/80. 
Οι τίτλοι των 1/164000 έχουν ανιχνευθεί με IMMUTREP TPHA χωρίς prozone ( Hook 
) effect. 
 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
Οι εξτάσεις αιμοσυγκόλλησης είναι ευαίσθητες στις επιδράσεις της ζέστης, του 
άμεσου ηλιακού φωτός και της δόνησης. Κρατήστε μακριά από τέτοιες πηγές κατά 
την διάρκεια περιόδων επώασης του test. 
Μην επιτρέπετε στο σάλιο να μολύνει τα δείγματα ή τα αντιδραστήρια γιατί αυτό θα 
προκαλέσει διάβρωση των αποτελεσμάτων. 
Χρησιμοποιείστε ένα ξεχωριστό μιας χρήσης tip για κάθε δείγμα για να αποφύγετε 
την επιμόλυνση. 
Αντικαταστήστε τα καπάκια των αντιδραστηρίων αμέσως μετά τη χρήση.Μην αφήνετε 
τα αντιδραστήρια να τρέχουν στις άκρες του πηγαδιού.  Πριν την εκκίνηση της 
εργασίας φέρτε όλα τα αντιδραστήρια σε θρμοκρασία δωματίου (20

o
C με 25

o
C).  

Αναμείξτε απαλά όλα τα αντιδραστήρια με απαλή αναστροφή ή στροβίλισμα. 
Για χρήση από εργαζόμενους με τουλάχιστον βασική εργαστηριακή εκπαίδευση. 
Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένα ή μολυσμένα συστατικά του kit. 
Τα συστατικά του Kit είναι ταιριασμένα και δεν πρέπει να αλλάζονται. 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Τα δείγματα εξετάστηκαν σε Ευρωπαϊκό Κέντρο αναφοράς.  Τα δείγματα αυτά 
προέρχονται από τις Κλινικές Antenatal, Genito – Urinary Medical Clinicals και 
Δημόσια Εργαστήρια Υγείας. 

 Θετικά 
Δείγματα 

Αρνητικά 
Δείγματα 

Ολικάl 

Θετική Σύφιλη 203 3 206 

Αρνητική Σύφιλη 3 669 672 

 206 672 878 

Αυτή η μελέτη δείχνει: 
Μία ευαισθησία του 98.5% 
Μία εξειδίκευση του 99.6% 
Η επαναληψιμότητα του IMMUTREP TPHA είναι 100% (+/- μία διπλή αραίωση). 
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