
IMMUTREP RPR Ref OD051/OD061 
Gyors plazma reagin kártya teszt a szifilisz  
szerodiagnosztizálására. 
Tárolás: 2°C

 
– 8°C-on. NE FAGYASSZUK. 

Csak in-vitro diagnosztikai felhasználásra. 
 

BEVEZETÉS ÉS AJÁNLOTT 
FELHASZNÁLÁS 

 
Az IMMUTREP RPR a nem treponémás 
flokkulációban használatos teszt, a reagin 
antitestek kvalitatív és szemi-kvantitatív 
kimutatására szérumból és plazmából. 
Csak professzionális felhasználásra. 
  

A TESZT MŰKÖDÉSI ELVE 
 

Az IMMUTREP RPR az IMMUTREP VDRL 
ANTIGÉN módosított formája, amely 
szénrészecskéket tartalmaz az eredmények 
vizuális leolvasásának tökéletesítésére. Amikor 
kötés keletkezik a reagensben lévő 
koleszterin/kardiolipin/lecitin és a mintában 
lévő reagin antitestek között, az eredmények 
makroszkópikusan láthatóvá válnak fekete 
csomók formájában. Ha flokkuláció nem 
látható, akkor az eredmény negatív. 
 
A teszt végrehajtható melegített vagy nem 
melegített szérumból vagy plazmából is, és 
ezért nagyon sokoldalú.  
 
A teszt a WHO “Reference Serum for 
Serodiagnostic tests for Treponemal 
Infections- Ref 3-1980.” előírásai szerint van 
kalibrálva. 
 

A KIT TARTALMA 
 
  

               Ref              Ref 

                                     OD051             OD061                        
 
 
 
 
 
 
 

RPR Ag 

Szén szuszpenziója kb. 0.2 g/l, 0.003% 
kardiolipin, 0.02% lecitin és 0.09% koleszterin 
tartalommal. Használatra kész reagens. 
 

CONTROL +   0.5ml           0.5ml 

Pozitív kontroll. Reagin ellenes szérum. 
 

CONTROL –    0.5ml          0.5ml 

Negatív kontroll. Reagin szembeni szérum. 
Használatra kész reagens. 
 
KEVERŐK              100                 500 
ELDOBHATÓ TESZT-LEMEZEK 
                                      1 x 10            5 x 10 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS                       
                                       1                    1        
ADAGOLÓ FLAKONOK (MŰANYAG)     
                                       1                    2 
ADAGOLÓ TŰ               1                    2        
 
 

SZÜKSÉGES, DE A KITBAN NEM 
TALÁLHATÓ ANYAGOK 

 

Mikropipetták (50 l és 16 l). 
Tesztcsövek (75 x 12 mm). 
Rázógép (100 r.p.m.) 
Izotóniás sóoldat (0.9%-os NaCI-oldat) 
 

ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 

A szérum kontrollok humán eredetű anyagokat 
tartalmaznak, melyeket az FDA által 
jóváhagyott eljárással, donoronként 
megvizsgáltak, és negatívnak találtak HCV-re, 
HIV I és HIV II antitestekre és HCV-re. Mivel 
egyetlen teszt sem ad teljes biztonságot arra 
vonatkozóan, hogy az emberi eredetű 
termékek nem visznek át fertőző ágenseket, 
ezért szükséges, hogy a kit reagenseit fokozott 
óvatossággal és figyelemmel kezeljük a 
használat és a kiöntés során. A használat és a 

kiöntés során az összes reagenst 
potenciálisan környezetszennyezőként kell 
kezelni. A reagenseket ne nyeljük le. 
 
Az IMMUTREP RPR reagensek nem 
tartalmaznak veszélyes alkotóelemeket a UK 
Chemicals (Hazardous Information and 
Packaging for Supply) előírásai szerint. Ennek 
ellenére, a használat és a kiöntés során az 
összes reagenst potenciálisan 
környezetszennyező anyagként kell kezelni. A 
végső megsemmisítést a helyileg érvényes 
törvények szerint kell elvégezni. 
 
Az IMMUTREP RPR reagensek 
konzerválószerként 0.095% nátrium-azidot 
tartalmaznak, amely lenyelve toxikus lehet. A 
nátrium-azid ólommal és rézzel reakcióba 
lépve erősen robbanásveszélyes sókat 
alkothat. A kiöntést nagy mennyiségű vízzel 
higítva végezzük. 
 

TÁROLÁS 
 

A reagenseket 2
 o
C

 
– 8 

o
C között kell tárolni. 

 
A kit a dobozon és a komponenseken 
feltüntetett lejárati időig működik a 
specifikációk szerint. A lejárati idő annak a 
hónapnak az utolsó napja, amely a doboz 
címkéjén és az üvegeken fel van tüntetve. Ne 
használja a reagenseket a lejárati idő eltelte 
után. 
 
Óvjuk a reagenseket extrém hőmérsékletektől. 
Ne tegyük őket közvetlen napsütéses helyre. 
 
EGYETLEN REAGENST SE FAGYASSZUNK 
LE, mivel az irreverzibilis károsodást okozna. 
 
A teszt-kártyákat ne tároljuk hűtőszekrényben, 
hanem szobahőmérsékleten, és biztosítsuk, 
hogy a teszt-köröket ne érintse meg senki. Ez 
ugyanis a tesztfelületen zsíros nyomokat 
hagyna, ami a teszt eredményeit 
használhatatlanná teszi. 
 

MINTAVÉTEL ÉS ELŐKÉSZÍTÉS 
Szérum: 
Mintaként vénás vért használjunk, melyet az 
alvadék képződéséig, majd összehúzódásáig 
állni hagyunk. Centrifugáljuk, majd a mintát a 
tiszta szérumból vegyük. Friss szérum-minta 
szükséges. 
 
Plazma: 
Mintaként vénás vért használjunk, a vért 
vérvételi csőbe vegyük. Centrifugáljuk, majd a 
tiszta plazmából vegyünk mintát. Friss plazmát 
használjunk. 
 
Ne használjunk hemolizált, szennyezett vagy 
lipémiás szérumot vagy plazmát a 
vizsgálathoz, mert ez károsan befolyásolja az 
eredményeket. 
 
A szérum 2

o
C – 8

o
C-on max. 48 óra hosszat 

tárolható vizsgálat előtt. Ha hosszabb tárolás 
szükséges, a mintát  –20 

o
C-on max. 1 év 

tárolhatjuk. A felolvasztott mintákat keverjük fel 
a vizsgálat előtt. 
 
Ismételt lefagyasztás – felolvasztás 
elkerülendő, mivel ez fals eredményekhez 
vezet. 
 
KVALITATÍV TESZT ESETÉN NE HIGÍTSUK 
A MINTÁKAT A VIZSGÁLAT ELŐTT. 

RPR Ag 
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A REAGENSEK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
Használat előtt hagyja a reagenseket szobahőmérsékletűre (20

o
C

 
– 25

o
C) 

felmelegedni, és finoman keverje össze. Vigyázzunk, hogy ne habosodjanak 
fel a reagensek. 
 
Alaposan rázzuk fel használat előtt az antigén szuszpenziót, hogy 
homogenitását biztosítsuk. A kit tartalmaz egy antigén adagoló rendszert, 
amely egy műanyag flakonból és egy tompa végű 20G-s tűből áll. 
 
Használatkor távolítsa el a műanyag flakon kupakját, és csatlakoztassa a tűt 
biztonságosan a flakon szájához. A flakon feltöltéséhez nyomja össze a 
flakont, és a tű végét merítse bele a jól felrázott antigén szuszpenzióba. 
Ezután engedje fel a flakont, és ez az antigén flakonba való felszívódását 
eredményezi. Az antigén lejárati idejét csökkenti, ha a műanyag flakonban 
tároljuk. Ezért ajánlott, hogy a flakonban a napi használat után megmaradt 
antigént öntsük vissza az eredeti üvegbe. A műanyag flakon/tű adagolót 
ezután desztillált vízzel el kell öblíteni, majd hagyni megszáradni. 
 

A HASZNÁLAT KORLÁTAI 
 

Ebben a tesztben mintaként csak szérumot és plazmát használhatunk. 
 
Nincs újrahasznosítási protokol a termékre vonatkozóan. 
 
Alacsony vagy gyanús pozitív eredmény esetén a vizsgálatot meg kell 
ismételni. A diagnózis nem állítható fel kizárólag egy klinikai vizsgálat 
eredményeire alapozva. A teszt értékelésénél nagyon tanácsos az összes 
klinikai adatot figyelembe venni. 
 
Ismert, hogy fals pozitív eredmények jelenhetnek meg az RPR teszttel, ha a 
beteg nem szifilisszel, hanem egyéb más betegséggel fertőzött. Ha pozitív 
RPR eredményt találunk, egy speciális Treponema teszttel meg kell erősíteni 
azt. Az Omega gyártja és forgalmazza az IMMUTREP TPHA tesztet speciális 
anti-treponema antitestek kimutatására. 
 

A VIZSGÁLAT MENETE 
 
Manuális lemez módszer 

1.   Cseppentsen 1 csepp (50 l) mintát egy üveg lemezre vagy RPR teszt-
kártyára. Terítse szét a cseppet úgy, hogy a teljes kört lefedje. 

2. Terítse szét a mintát a teszt-kör teljes területére egy pipetta vagy  
keverő sima végével. 

3. Az adagoló falkon/tű rendszert használva adjon egy szabadon leeső 

cseppet (16 l) az antigénből a tesztmintához. Ne keverje újra. 
4. Rázassa a teszt-kártyát 8 percig (100 r.p.m) egy automata rázógépen. 
5. A 8 perc letelte után azonnal vizsgálja meg az eredményt erős 

fényben. 
 
Szemi-kvantitatív módszer 

1. Izotóniás sóoldatot használva készítsen higítási sort (50 l) a beteg 
szérumából (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 és így tovább). 

2. Cseppentsen egy-egy cseppet minden higításból a lemez teszt-
köreibe. 

3. Adjon egy cseppet (16l) a felrázott antigénből a mintához. (Nem 
szükséges összekeverni a két komponenst). 

4. Rázassa a lemezt/kártyát 8 percig 100 r.p.m.-en. 
5. A 8 perc letelte után azonnal vizsgálja meg az eredményt erős 

fényben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS 
 

A kit kontrolljainak vagy ismert titerű mintáknak a használata szükséges 
minden vizsgálatsorozat elvégzésekor. 
A kit negatív kontrolljának negatív eredményt kell adnia 8 perc elteltével. A kit 
pozitív kontrolljának pozitív eredményt kell mutatnia 1/4 +/- egy dupla higítás 
titernél 8 perc elteltével. 
Ha a kontrollok vagy a felhasználó saját mintái nem a várt eredményt adják, a 
teszteredményeket érvénytelennek kell tekinteni. 
 
Kvalitatív módszer 
Közepes és nagy aggregátumok                          Reaktív 
Finoman szétszórt aggregátumok                        Gyengén reaktív 
Nincsenek látható aggregátumok, egyenletes      Negatív 
szürke megjelenés 
 
Szemi-kvantitatív módszer 
A titer annak az utolsó higításnak az értéke, amly még pozitív eredményt 
mutat. 
1/128-as titereket mértek az IMMUTREP RPR-rel prozone (Hook) hatás nélkül. 
 

HIBAELHÁRÍTÁS 
 
Minden mintához külön eldobható pipettahegyet használjon, hogy megelőzze 
a keresztszennyeződést. 
 
Csavarja vissza az összes reagens kupakját a használat után azonnal. 
 
A vizsgálat megkezdése előtt hagyja az összes reagenst szobahőmérsékletűre 
(20

o
C – 25

o
C) felmelegedni. Finoman keverje össze az összes reagenst finom 

fel-le fordítással vagy forgatással. 
 
A felhasználónak legalább minimális laboratóriumi gyakorlattal kell 
rendelkeznie. 
 
Ne használja a kit reagenseit, ha azok sérültek vagy fertőzöttek. 
 

AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 
 
A “Syphilis Reference Centre at Bristol Public Health Laboratory in the UK” 
1995-ben megvizsgálta az IMMUTREP RPR teljesítményét. 
 

                 IMMUTREP RPR 
 

 + - 

Negatív minták 0 655 

Pozitív minták 20 0 

   
 
Az összes minta, melyet az IMMUTREP RPR-rel teszteltek, korrekt eredményt 
adott. 
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