
IMMUTREP VDRL ANTIGEN Ref OD011 
Serodiagnostic Sifilis prin test de floculare pe lamă sau în eprubetă 

Depozitaţi la 2º - 8º C.  NU CONGELAŢI 
Doar pentru diagnostic in-vitro. 
 

INTRODUCERE ŞI UTILIZARE 
 
IMMUTREP VDRL Antigen este folosit pentru testul de 
floculare non-treponemică pentru determinarea 
calitativă şi semi-cantitativă a anticorpilor de reagină în 
ser. 
A fi folosit doar de personalul medical. 
 

PRINCIPIILE TESTULUI 
 
IMMUTREP-VDRL Antigen este un un antigen non-
treponemic care va detecta anticorpii non-treponemici 
(reagină) asociaţi cu infecţia cu sifilis. Atunci cînd se 
adaugă Antigen la serul fiziologic tamponat VDRL se 
formează o emulsie alcătuită din particule foarte fine. 
Aceste particule vor flocula în prezenţa reaginei pentru 
a produce un rezultat vizibil la microscop. O lipsă a 
floculării indică un rezultat negativ.  
Acest test a fost calibrat cu Serul de Referinţă OMS 
pentru Teste de Serodiagnostic pentru infecţii 
Treponemice – Ref 3-1980. 
 

CONŢINUT 
   

                                      Ref                

                                                            OD011 
                                               

   

         
 
 

VDRL Ag  

Suspensie de 0,03% Cardiolipină, 0,2% Lecitină şi 
0,9% Colesterol. Gata de lucru. 

Soln Saline                    60ml 

 
Ser fiziologic tamponat.  Gata de Lucru. 

 
Broşură instrucţiuni                             1              

 
MATERIALE NECESARE DAR CARE NU SUNT 

PREZENTE ÎN KIT 
Lame de sticlă inelare 
Dispozitiv de amestecare rotativ /Kahn 

Micropipete ce pot pipeta 22l, 50l şi 1000l 
Ser fiziologic 0,9% NaCl. 
 

PRECAUŢIUNI 
 
Reactivii IMMUTREP VDRL nu conţin substanţe 
periculoase aşa cum sunt definite de legislaţia Chimică 
a Marii Britanii (Informaţii şi Ambalare substanţe 
periculoare pentru Furnizare). Toţi reactivii trebuie 
totuşi trataţi ca substanţe cu potenţial risc biologic atît 
cînd sunt folosite cît şi cînd sunt deşeuri. Rezolvarea 
finală a deşeurilor trebuie făcută în conformitate cu 
legislaţia locală. Nu ingeraţi. 
Reactivii IMMUTREP VDRL conţin Azidă Sodică 
0,095% ca şi conservant care este toxică în cazul în 
care este înghiţită. Azida Sodică poate reacţiona cu 
plumbul şi cuprul din instalaţiile de canalizare formînd 
cu acestea săruri explozive. La aruncare spălaţi cu 
cantităţi mari de apă. 
 

DEPOZITARE 
 
Reactivii trebuie depozitaţi la temperaturi de 2ºC - 8ºC. 
 
Performanţa kit-ului va fi cea specificată pînă la data 
expirării menţionată aşa cum este determinată de la 
data producerii şi după cum este menţionat pe kit şi 
componentele acestuia. Data expirării este ultima zi  a 
lunii menţionate pe eticheta recipientului şi pe ambalajul 
kit-ului. Nu folosiţi reactivii după data expirării. 
 
Evitaţi expunerea reactivilor la temperatură excesivă. 
Nu expuneţi reactivii la lumina directă a soarelui. 
 
NU CONGELAŢI NICI UN REACTIV, deoarece aceasta 
va fi iremediabil alterat. 
 
 
 
 

 
 
Recipientul cu antigen trebuie să fie bine închis după ce 
aţi luat un volum de antigen, Aveţi grijă să nu 
introduceţi o pipetă udă în antigen deoarece va 
determina precipitarea acestuia. Dacă în soluţia de 
antigen devin vizibile cristale, acestea pot fi re-dizolvate 
prin încălzire uşoară la 50

 o
C. 

 
RECOLTAREA ŞI PREGĂTIREA PROBEI 

 
Recoltaţi o probă de sînge venos de la pacient şi lăsaţi 
să se formeze şi retracte cheagul. Centrifugaţi proba de 
sînge coagulat şi recoltaţi serul limpede. Este nevoie de 
ser proaspăt. 
 
Nu folosiţi ser sau plasmă hemolizate, contaminate sau 
lipemice pentru testare deoarece aceasta va influenţa 
nedorit rezultatele. 
 
Serul poate fi depozitat la 2ºC - 8ºC timp de 48 de ore 
înainte de testare. Dacă este nevoie de o testare pe 
durată mai lungă, puteţi depozita serul la -20°C pe o 
durată de maximum 6 săptămîni. Probele decongelate 
trebuie amestecate înainte de testare. 
 
Nu congelaţi-decongelaţi repetat probele deoarece veţi 
obţine rezultate false. 
 
Serul trebuie inactivat prin încălzire 30 de minute la 56

 

o
C.  Dacă între încălzire şi testare trec mai mult de 4 

ore, serul trebuie inactivat din nou. Pentru test se poate 
folosi şi LCR însă acesta nu necesită inactivare.  
 
NU DILUAŢI SERUL DE TESTAT ÎNAINTE DE A FI 
FOLOSIT ÎN TESTUL CALITATIV 
 

PREGĂTIREA REACTIVILOR 
 
Toţi reactivii trebuie lăsaţi să ajungă la temperatura 
camerei (20

o
C-25

o
C) şi apoi amestecaţi uşor. Evitaţi 

formarea spumei. 
 
Testul pe lamă – Pipetaţi 0,4ml de ser fiziiologic 
tamponat într-un recipient cu fundul plat şi cu dop. 
Adăugaţi apoi 0,5ml VDRL Antigen la serul fiziologic (cu 
o pipetă curată!) picătură cu picătură în decurs de 6 
secunde în timp ce rotiţi recipientul pe o suprafaţă 
plată. Continuaţi să rotiţi timp de 10 secunde şi apoi 
adăugaţi 4,1ml de Ser Fiziologic Tamponat. Antigenul 
preparat este acum gata de folosire şi trebuie consumat 
în decurs de 24 de ore cu condiţia să fie păstrat la 2

 o
C 

- 8
 o
C. 

Testul în eprubetă – Luaţi un volum de emulsie VDRL 
Antigen aşa cum a fost pregătit pentru testul pe lamă. 
Adăugaţi apoi 4 volume de soluţie NaCl 0,9% şi 
amestecaţi bine, lăsîndu-l apoi în repaus timp de cel 
puţin 5 minute  înainte de utilizare. Nu folosiţi după 2 
ore 
 

LIMITELE UTILIZĂRII 
 
Folosirea altor probe decît serul sau LCR nu a fost 
validată pentru acest test. 
 
Nu există un protocol de re-utilizare pentru acest 
produs. 
 
Un rezultat slab pozitiv sau doar suspectat a fi pozitiv 
trebuie re-analizat. Diagnosticul nu trebuie făcut doar 
pornind de la rezultatele unui singur test. Atunci cînd 
faceţi interpretarea acestui test este recomandat să 
luaţi în considerare toate datele clinice. 
 
Pot apare reacţii fals pozitive la testul VDRL, atunci 
cînd pacientul are infecţii, altele decît Sifilis.  Dacă se 
obţine un rezultat pozitiv la VDRL, trebuie realizat un 
test specific treponemic. OMEGA produce şi distribuie 
IMMUTREP TPHA pentru detecţia anticorpilor specifici 
anti-treponemici.  
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PROCEDURA DE TESTARE 
 
Metoda Calitativă 

1. Pipetaţi 50l de ser inactivat pe lama de sticlă inelară. 

2. Adăugaţi la probă 22l de antigen bine amestecat. (Nu este nevoie să 
amestecaţi cele două componente). 

3. Rotiţi lama timp de 4 minute la 180 rpm. 
4. Imediat după cele 4 minute, citiţi rezultatul la microscop, la magnificarea 100x. 

 
Metoda Semicantitativă 

1. Folosind ser fiziologic izotonic, pregătiţi diluţii seriale din serul inactivat al 
pacientului (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 şi aşa mai departei) 

2. Transferaţi o picătură din fiecare diluţie de probă (50l) pe cercul de testare 

3. Adăugaţi 22l de antigen bine amestecat peste probă (nu este nevoie să 
amestecaţi cele două componente) 

4. Rotaţi lama sau cardul timp de 4 minute la 180 rpm. 
5. Imediat după cele 4 minute, citiţi rezultatul la microscop, la magnificarea 100x. 

 
Testul în Eprubetă 

1. Pipetaţi 0,5ml de ser inactivat într-o eprubetă. 
2. Adăugaţi 0,5ml de antigen de lucru diluat în eprubetă. 
3. Amestecaţi bine conţinutul eprubetei folosind un dispozitiv Kahn, timp de 5 

minute. 
4. Centrifugaţi eprubeta la 2.000 rpm timp de 10 minute. 
5. Amestecaţi eprubeta timp de un minut şi citiţi imediat. 

 
REZULTATE ŞI INTERPRETARE 

 
La fiecare sesiune de procesare a probelor, trebuie rulate probe cu valori cunoscute.. 
Dacă nivelurile probelor cu valori cunoscute nu dau rezultatele scontate, rezultatul 
testului trebuie considerat invalid.  
 
Metoda Calitativă 

Agregate medii şi mari                                                 Reactiv 
Agregate fin dispersate                                                Slab Reactiv 
Fără agregate vizibile, aspect cenuşiu neted Non Reactiv 

 
Metoda Semicantitativă  
Titrul este ultima diluţie care produce un rezultat reactiv. 
 
Testul în Eprubetă 
Agregare în tub  Reactiv 
Fără agregare  Non Reactiv 
Cu IMMUTREP VDRL au fost detectate titruri de 1/128 fără efect de prozonă (Hook).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVITAREA ERORILOR 
 
Folosiţi un vîrf de pipetă de unică folosinţă pentru fiecare probă pentru a preveni 
contaminarea încrucişată. 
 
Puneţi la loc capacul pe recipientele cu reactivi  imediat după utilizare.  
 
Înainte de începutul testării, lăsaţi reactivii să ajungă la temperatura camerei (20°- 
25°C). Amestecaţi uşor toţi reactivii cu mişcări blînde de rotaţie. 
 
Poate fi folosit de personalul cu minimă pregătire bazică de laborator. 
 
Nu folosiţi componente ale kit-ului care sunt deteriorate sau contaminate. 
 

DATE DE EVALUARE 
 
Reproductibilitatea IMMUTREP VDRL este de 100% (± o dublă diluţie). 
 

 Immutrep VDRL Totaluri 

 + -  

Sifilis netratat 20 1 21 

Sifilis tratat 26 5 31 

Probe normale 5 448 453 

 51 454 505 

 
Sensibilitatea Generală 20/21 + 26/31 = 46/52 = 88,5% 
Specificitate 448/453 = 98,9% 
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