
AVITEX® ASO Ref OD083/ OD033/ OD033/E 
Latex sérologický test k detekci streptokokových protilátek.                 
Skladovat při 2°C až 8°C. NESMÍ ZMRZNOUT. 
Jen pro in-vitro diagnostiku 

  

 
ÚVOD 

 
AVITEX  ASO je rychlý latexaglutinační test k detekci 
antistreptolyzinových –O protilátek (ASO) v lidském 
séru. 
 
ASO protilátky se nacházejí v séru pacienta v reakci na 
infekci hemolytickým streptokokem skupiny A, C nebo 
G. Streptolyzin-O je vysoce antigenní a pacienti s touto 
infekcí vytváří specifické protilátky detekované 
reagenciemi soupravy Avitex ASO. 
Jen pro profesionální použití. 
 

PRINCIP  TESTU 
 

AVITEX  ASO obsahuje latexové částice, na které je 
navázán purifikovaný stabilizovaný streptolysin- O. 
Když je latexová suspenze smíchána se sérem, který 
obsahuje zvýšenou hladinu antistreptolysinových 
protilátek, dojde do 2 minut k jasně viditelné aglutinaci. 
 
Tento test je kalibrován dle WHO ASO First 
International Standard Preparation 97/662. 
 

SLOŽENÍ  SOUPRAVY 
 

              

             Ref              Ref             Ref                

                                    OD083          OD033     OD033/E 
 
   

 
      

LATEX 

Suspenze polystyrénových latexových částic (asi 1,5%) 
obsahující  streptolysin O. 
Přímo k použití. 
 

CONTROL +   0.5ml          0.5ml        N/A 

Sérum obsahuje protilátky anti-streptolysinu O. 
Přímo k použití. 
 

CONTROL –     0.5ml          0.5ml       N/A 

Sérum neobsahuje protilátky anti-streptolysinu O.  
Přímo k použití. 
 
Míchací tyčky                            50            100         N/A                                        
Plastiková testovací destička    1               1          N/A                                                
Návod                                           1               1            1            
                   
                                                                                                                                               

DALŠÍ POTŘEBNÉ POMŮCKY NEOBSAŽENÉ 
V SOUPRAVĚ 

Mikropipety 50 l 
Fyziologický roztok (0,9% NaCl) 
 

UPOZORNĚNÍ 
AVITEX ASO reagencie obsahují materiál lidského 
původu, který byl testován a konfirmován jako negativní 
na protilátky HIV I+II, HCV a na HBsAg metodami 
doporučenými FDA. 
Protože žádný test neposkytne úplnou jistotu, že 
produkty odvozené z lidského zdroje nepřenesou 
infekční agens, doporučuje se, aby s reagenciemi v této 
soupravě bylo zacházeno opatrně a pozorně při použití 
i likvidaci. Nesmí se požít. Se všemi reagenciemi by 
mělo být zacházeno jako s potenciálně biorizikovým při 
použití  i likvidaci. 
 
AVITEX ASO reagencie neobsahují nebezpečné 
chemické substance, které jsou dány směrnicemi pro 
chemikálie Velké Británie. (Hazardous Information and 
Packaging for Supply).  Všechny reagencie by však 
měli být považovány za potenciálně infekční při použití 
a likvidaci. 
Konečná likvidace soupravy musí být v souladu 
s místními předpisy. 
 

 
AVITEX ASO reagencie obsahují 0,095% azidu 
sodného, jako konzervační prostředek, který je toxický 
při požití.Azid sodný reaguje s olovem a mědí a vytváří 
s nimi vysoce explozivní sloučeniny. Zbytky roztoků 
musí být spláchnuty větším množstvím vody. 
 

SKLADOVÁNÍ 
 

Reagencie musí být skladovány při teplotě 2°C až  8°C. 
 
Souprava je spolehlivá a přesná do uvedeného 
exspiračního data, který je určený od data výroby a je 
uveden na obalu a na lahvičkách soupravy. 
 
Exspirační datum je poslední den v měsíci  uvedený na 
obalu a na lahvičkách soupravy. 
Nepoužívejte reagencie po uplynutí exspirační doby. 
 
Při zvýšené teplotě než je pokojová se mohou 
reagencie znehodnotit. Nevystavujte reagencie 
přímému slunečnímu světlu. 
 
Žádná z reagencií nesmí zmrznout. Došlo by 
k nenávratnému poškození. 
 

ODBĚR VZORKŮ 
 

Vzorek venózní krve odebraný od pacienta se ponechá 
stát do vytvoření krevního koláče. Po centrifugaci se 
pracuje se sérem.  
 
Nepoužívejte lipemická, hemolytická nebo 
kontaminovaná séra.  
 
Sérum smí být skladováno před vyšetřením při 2°C až 
8°C po dobu 48 hodin Je-li třeba, séra se mohou 
skladovat při – 20°C maximálně po dobu 6 týdnů. 
Rozmražená séra pak musí být řádně promíchána. 
 
NEŘEĎTE SÉRA PŘED POUŽITÍM V KVALITATIVNÍM 
TESTU. 
 

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ 
 

Všechny reagencie a testované séra nechte před 
použitím vytemperovat na pokojovou teplotu (20°C až 
25°C) a jemně promíchejte suspenzi latexu. Nevytvořte 
pěnu. 
 
Testovací destička musí být důkladně vyčištěna, 
protože zbytky detergentu nebo předchozího vzorku 
mohou ovlivnit výsledek. 
Doporučený čistící postup: 
1. Používaná destička musí být ihned po použití  
    ponořena do dezinfekčního roztoku. 
    Dle návodu výrobce dané dezinfekce. 
2. Plocha destičky musí být otřena měkkým   
    hladkýmmateriálem, který zajistí odstranění     
    možných zbylých částic. 
3. Důkladně ji opláchněte v destilované vodě. 
4. Nechte destičku uschnout. 
5. Postříkejte destičku 70% roztokem alkoholu. 
6. Nechte alkohol odpařit před znovu použitím destičky. 
 

LIMITOVÁNO V POUŽITÍ 
 

Jiné vzorky než je sérum a plazma nebyly validovány 
pro tento test. 
 
Pro tento výrobek není jiného využití. 
 
Slabý nebo podezřelý positivní výsledek by měl být 
znovu opakován.Diagnóza by neměla být uzavřena 
z jednoho výsledku klinického vyšetření. Při interpretaci 
testu je lepší vzít  v úvahu všechny klinické údaje.  
Positivní reakce se může u pacientů objevit s jiným 
onemocněním, jako je např. revmatoidní arthritis, 
tonsilitis a další infekce, u kterých je nalezena zvýšená 
hladina ASO. 
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TESTY 

 
Kvalitativni Test 
Nechte vytemperovat reagencie a séra na pokojovou teplotu. 

1. Na destičku přeneste 1 kapku (50 l) séra pacienta a rozetřete ji na určenou  
    plochu na                       
    testovací destičce.  
2. Důkladně protřepte lahvičku s latexovou suspenzí a s použitím přiloženého   
    kapátka přidejte 
    1 kapku latexu k vyšetřovanému séru. 
3. Pomocí jednorázové míchací tyčky smíchejte sérum pacienta s latexem a  
    suspenzi  
    roztáhněte po celé ploše kroužku. 
4. Krouživým pohybem jemně a rovnoměrně pohybujte destičkou po dobu 2  
    minut a pozorujte vznik aglutinace. 
 
Semikvalitativni Test 
1. Připravte sérii dvojnásobného ředění vyšetřovaného séra v izotonickém  
    roztoku v řadě (1:2, 
   1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64 atd.). 

2. Přeneste 1 kapku (50 l) z každého titru naředěného séra do kroužku na    
    testovací destičce. 
3. Důkladně protřepte lahvičku s latexovou suspenzí a s použitím přiloženého  
    kapátka přidejt 1 kapku latexu k vyšetřovanému séru. 
4. Pomocí jednorázové míchací tyčky smíchejte sérum pacienta s latexem a   
    suspenzi roztáhněte po celé ploše kroužku.  
5. Krouživým pohybem jemně a rovnoměrně pohybujte destičkou po dobu 2  
    minut a pozorujte vznik aglutinace. 
 

VÝSLEDKY  A  INTERPRETACE 
 

Po 2 minutách pozorujte destičku pod silným zdrojem světla. Kontroly soupravy nebo 
známé hladiny vzorků by měly být testovány společně s každou sérií vyšetření. 
Negativní kontrola soupravy dává negativní výsledek po 2 minutách. Positivní 
kontrola soupravy dává positivní výsledek v titru +- 1/4 jedno dvojité ředění po 2 
minutách. Kdyby kontroly soupravy nebo použité známé vzorky nevykazovaly 
očekávaný výsledek, pak tento výsledek musí být brán jako neplatný. 
 
Kvaltitativini Metoda 
Positivní výsledek je indikován jasnou aglutinací latexových částic v  čistém roztoku. 
Negativní výsledek je indikován zachováním původního mléčného vzhledu.  
 
U positivního výsledku je koncentrace hladiny protilátek ASO v lidském séru 200 
IU/ml a více a u negativní výsledku je koncentrace ASO nižší než 200 IU/ml.  
 
Semikvalitativni  Metoda 
Koncentrace ASO je vypočítána násobením ředícího faktoru (tj. 2,4,8 atd) číslem 200 
(detekční hladinu ASO). Tímto výpočtem je koncentrace dána v IU/ml. 
Např.: Aglutinační titr byl zjištěn v hodnotě 1/4. Přibližná koncentrace ASO v séru je 
 4x200= 800 IU/ml. 
 
Prozónový efekt u ASO je vyloučen u titru 1026IU/ml.  
 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 
Používejte jednorázové špičky, aby jste předešli kontaminaci vzorků. 
Vyvarujte se zaměnění  kapátek od reagencií. 
Před začátkem vyšetření vytemperujte všechny reagenci na pokojovou teplotu 
(+20°C +25°C) 
Jemně reagenci promíchejte převrácením nebo krouživým pohybem. 
K použití tohoto testu je potřeba minimální laboratorních zkušeností. 
Nepoužívejte poškozenou nebo kontaminovanou soupravu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HODNOCENÍ  DAT 

 
Reprodukovatelnost AVITEX ASO je 100% (+- jedno dvojité ředění)  
 
 

 Avitex ASO Celkem 

 + -  

ASO + 48 1 49 

ASO - 2 67 69 

 50 68 118 

 
 
Citlivost  48/49 = 97,96% 
Přesnost  115/118 = 97,46% 
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