
MICROPATH ANTIGENS/FEBRILE ANTIGEN KITS 
Stained βακτηριακά αντιγόνα για Widal, 
Βρουκέλλα και Weil-Felix εξετάσεις.  
Συντηρήστε στους 2

o
C με 8

o
C.  ΜΗΝ ΨΥΧΕΤΕ. 

Μόνο για in-vitro διαγνωστική χρήση. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 
 
Τα προϊόντα αυτά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν 
ως in-vitro διαγνωστική βοήθεια για την ανίχνευση 
αντισωμάτων σε ποικίλα βακτηριακά παθογόνα με την 
μέθοδο της επιφάνειας ή του σωλήνα συγκόλλησης.  Τα 
αντιδραστήρια είναι stained, νεκρά και standardised 
αιωρήματα των παθογενών βακτηρίων που 
προμηθεύονται σε βολικά μπουκάλια σταγονομέτρησης 
για κάθε χρήση. 
Μόνο για επαγγελματική χρήση. 
 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ TEST 
 
Το test εξαρτάται από την ικανότητα του αντισώματος 
στον ορό του ασθενούς να συγκολληθεί με τα stained 
βακτηριακά αντιγόνα.  Οταν συμβεί αυτό η κροκίδωση 
γίνεται εμφανώς ορατή σε γυμνό μάτι. 
 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ 
                                                                 
                                                                   
                                                                 
 
 

MICROPATH OA  Ag Ref OD055 

Salmonella O – Group A (Paratyphi A-O)                   
Αιώρημα των βακτηρίων stained και νεκρά.  
Αντοχή Εργασίας. 

MICROPATH OB Ag Ref OD065 

Salmonella O – Group B (Paratyphi B-O)                   
Αιώρημα των βακτηρίων stained και νεκρά.  
Αντοχή Εργασίας. 

MICROPATH OC Ag Ref OD075 

Salmonella O – Group C (Paratyphi C-O)                   
Αιώρημα των βακτηρίων stained και νεκρά. 
Αντοχή Εργασίας. 

MICROPATH OD Ag Ref OD085 

Salmonella O – Group D (Typhi O)                             
Αιώρημα των βακτηρίων stained και νεκρά.  
Αντοχή Εργασίας. 

MICROPATH OX2 Ag Ref OD115 

Proteus OX2                                                             
Αιώρημα των βακτηρίων stained και νεκρά.  
Αντοχή Εργασίας. 

MICROPATH OX19 Ag Ref OD125 

Proteus OX19                                                              
Αιώρημα των βακτηρίων stained και νεκρά. 
Αντοχή Εργασίας. 

MICROPATH OXK Ag Ref OD135 

Proteus OXK                                                            
Αιώρημα των βακτηρίων stained και νεκρά.  
Αντοχή Εργασίας. 

MICROPATH Ha Ag Ref OD015 

Salmonella H – Group a (Paratyphi A-H)                   
Αιώρημα των βακτηρίων stained και νεκρά.  
Αντοχή Εργασίας. 

MICROPATH Hb Ag Ref OD025 

Salmonella H – Group b (Paratyphi B-H)                   
Αιώρημα των βακτηρίων stained και νεκρά.  
Αντοχή Εργασίας. 

MICROPATH Hc Ag Ref OD035 

Salmonella H – Group c (Paratyphi C-H)                    
Αιώρημα των βακτηρίων stained και νεκρά.  
Αντοχή Εργασίας. 

MICROPATH Hd Ag Ref OD045 

Salmonella H – Group d (Typhi H)                              
Αιώρημα των βακτηρίων stained και νεκρά.  
Αντοχή Εργασίας. 

 

 

 

 

 

 
MICROPATH 
BRUCELLA 
ABORTUS 

Ag Ref OD095 

Brucella abortus                                                          
Αιώρημα των βακτηρίων stained και νεκρά.  
Αντοχή Εργασίας. 

MICROPATH 
BRUCELLA 
MELITENSIS 

Ag Ref OD105 

Brucella melitensis                                                      
Αιώρημα των βακτηρίων stained και νεκρά.  
Αντοχή Εργασίας. 

 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ KITS MICROPATH FEBRILE ΑΝΤΙΓΟΝΑ 
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Controls: 
 

 

Control +   0.5 ml 

Ορός που περιέχει αντισώματα στο Micropath 
Range.   
Αντοχή Εργασίας . 
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ KIT  
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  

Control -   0.5 ml 

Ορός χωρίς αντισώματα στο Micropath και 
Rose Bengal Ranges. Αντοχή Εργασίας. 
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ KIT  

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΠ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ 

 
Μικροπιπέττες 
Μικρά διαγνωστικά σωληνάκια 75 x 12mm 
Φυσιολογικό αλατούχο διάλυμα (0.9%) 
Επωαστικό ή λεκάνη νερού 
Omega Febrile είναι μόνο διαφάνειες εξέτασης, δεν παρέχονται 
σε ξεχωριστά. 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
 
Τα αντιδραστήρια MICROPATH 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. Μην καταπίνετε. 
 
Τα 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.  
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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.  
 
Μην χρησιμοποείτε αιμολυμένα, μολυσμένα ή λιπαιμικά δείγματα για την εξέταση 
γιατί αυτό θα επηρρεάσει δυσμενώς τα αποτελέσματα. 
 
Ο ορός μπορεί να συντηρηθεί 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 προκληθούν 
εσφαλμένα αποτελέσματα.  
 

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

o
C to 

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

 
Η διαφάνεια του test slide θα πρέπει να καθαριστεί διεξοδικά πριν τη χρήση γιατί τα 
σημάδια του απορρυπαντικού ή προηγούμενων συστατικών μπορεί να επηρεάσουν 
το αποτέλεσμα. 
Προτεινόμενη διαδικασία καθαρισμού: 
1. Οι χρησιμοποιημένες κάρτες πρέπει να βυθίζονται αμέσως σε ένα 

αποστειρωμένο διάλυμα.  Ακολουθήστε τις οδηγίες αποστείρωσης του 
κατασκευαστή. 

2. Οι κύκλοι αντίδρασης πρέπει να τριφτούν φυσικά με μη-στιλβωτικό υλικό για 
να διασφαλιστεί η απομάκρυνση πιθανών προσκολλημένων συστατικών. 

3. Ξεπλύνετε διεξοδικά με εξαγνισμένο νερό. 
4. Αφήστε την κάρτα αντίδρασης να στεγνώσει. 
5. Ψεκάστε τις κάρτες με ένα αλκοολούχο διάλυμα 70%. 
6. Αφήστε το αλκοόλ να εξατμιστεί πριν την επανα-χρήση. 
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 
 
Η χρήση άλλων δειγμάτων εκτός από αυτά του ορού δεν έχουν επιβεβαιωθεί σε αυτή 
την εξέταση.   
 
Δεν υπάρχει reuse πρωτόκολλο για αυτό το προϊόν.  
 
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. 
 
Οι διασταυρωμένες αντιδράσεις μεταξύ των αντιγόνων της Brucella και άλλων 
οργανισμών έχει αναφερθεί.  Αυτές περιλαμβάνουν Yersinia enterolitica,  Escherichia 
coli και Francisella tularensis. 
Ενα prozone μπορεί ευκαιριακά να συμβεί με την διαδικασία της διαφάνειας.  Αν αυτό 
υποψιαστεί, αραιώστε τον ορό 1/20 σε αλατούχο διάλυμα και επανεξετάστε.  
Περιλάβετε πάντα ένα γνωστό θετικό αποτέλεσμα και αρνητικό ορό στο test panel ως 
μέρος της φυσιολογικής εργαστηριακής διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου. 
 
H Brucella abortus και η Brucella melitensis μοιράζονται ένα κοινό αντιγόνο  
Brucella. Για τον προσδιορισμό του τύπου αντισώματος  Brucella, το  δείγμα πρέπει 
να εξεταστεί με τα αιωρήματα  MICROPATH Brucella abortus και  MICROPATH 
Brucella melitensis με ταχεία δοκιμασία επί πλακός και να επιβεβαιωθεί  με την 
δοκιμασία συγκόλλησης σε σωληνάρια. Ο υψηλότερος τίτλος που ανιχνεύεται 
καθορίζει τον εξειδικευμένο τύπο των αντισωμάτων  Brucella  που είναι παρόντα. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
A. Εξέταση Ταχείας διαφάνειας 
1. Χρησιμοποιώντας μία διαβαθμισμένη πιπέττα προσθέστε τα ακόλουθα ποσά 

του ορού σε διαδοχικούς κύκλους σε μία διαφάνεια για κάθε αραίωση υπό 
εξέταση.   
0.08ml   0.04ml   0.02ml   0.01ml    0.005ml 

2. Διεξοδικά επαναιωρήστε το αντιγόνο καιπροσθέστε μία σταγόνα στον 
κατάλληλο κύκλο της διαφάνειας. 

3. Αναμείξτε τις σταγόνες και απλώστε για να καλύψετε ολόκληρο τον 
διαγνωστικό κύκλο. 

4. Απαλά και ομοιόμορφα, κουνήστε και περιστρέψτε την διαφάνεια του test για 
ένα λεπτό ενώ εξετάζετε την διαφάνεια του test για συγκόλληση. 

5. Τα αποτελέσματα που αποκτήθηκαν ανταποκρίνονται στους τίτλους 
συγκόλλησης του σωλήνα των 1:20  1:40  1:80  1:160  1:320 αναλογικά. 

6. Συστήνεται να επιβεβαιωθεί η τιτλοδότηση της διαφάνειας με την τεχνική του 
σωλήνα. 

 

Οποιοδήποτε δείγμα που δείχνει συγκόλληση θα πρέπει να εξετάζεται στον σωλήνα 
συγκόλλησης.  
 

B. Test Συγκόλλησης Σωλήνα  
1. Ετοιμάστε μία σειρά από 10 σωλήνες.  Προσθέστε 1.9ml σε αλατούχο σε 

σωλήνα 1, και 1.0ml του αλατούχου διαλύματος σε κάθε ένα από τα άλλα 
σωληνάκια. 

2. Προσθέστε 0.1ml από τον ορό του ασθενούς στο σωληνάκι 1.  Αναμείξτε 
καλά. 

3. Αποτραβήξτε 1.0ml από τον σωλήνα  1 και μεταφέρετέ το στο σωλήνα 2. 
Συνεχίστε με διαδοχικές διπλές αραιώσεις κατ’αυτό τον τρόπο μέχρι το 
σωλήνα 9.  Απορρίψτε το 1.0ml που αποτραβήχτηκε από τον σωλήνα 9. 

4. Προσθέστε 1 σταγόνα των διαδοχικά επαναιωρημένων αιωρημάτων 
αντιγόνου σε κάθε σωλήνα στη σειρά.  Μην αραιώνετε τα αιωρήματα για 
χρήση.  Οι σωλήνες  1-9 τώρα περιέχουν ορό αραιωμένο από 1/20 σε 
1/5120.  Ο σωλήνας 10 περιέχει μόνο αλατούχο διάλυμα και αντιγόνο και 
είναι το control του αντιγόνου. 

5. Αναμείξτε καλά και επωάστε ως ακολούθως και εξετάστε για συγκόλληση. 

O τίτλοι 50C για 4 ώρες 

H τίτλοι 50C για 2 ώρες 

Οι τίτλοι Brucella  37C για 24 ώρες 

Οι τίτλοι Proteus 50C για 4 ώρες 
 

Το control του αντιγόνου δεν πρέπει να εμφανίσει καμία συγκόλληση. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Εξετάστε την διαφάνεια του test κάτω από δυνατό φως μετά από 1 λεπτό. 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 1 λεπτά. Το θετικό control του kit θα πρέπει να δώσει ένα 
θετικό αποτέλεσμα σε ένα τίτλο του 1/2 +/- μίας διπλής αραίωσης μετά από 1 λεπτό. 
 
Η συγκόλληση του αντιγόνου υποδεικνύει την παρουσία του αντισώματος.  Οι τίτλοι 
σε υπερβολή του 1/80 είναι πιθανώς σημαντικοί.  Μία σύγκριση μεταξύ δειγμάτων 
που έχουν ληφθεί 10-14 ημέρες διαφορά μπορεί να είναι αξίας σε οξεία ασθένεια. 
 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 
Χρησιμοποιείστε ένα tip μιας χρήσης για κάθε δείγμα για να αποφύγετε την 
επιμόλυνση. 
 
Αντικαταστήστε τα καπάκια σε όλα τα αντιδραστήρια αμέσως μετά τη χρήση. 
 
Πριν την εκκίνηση της εργασίας φέρτε όλα τα αντιδραστήρια σε θερμοκρασία 
δωματίου (20

o
C με 25

o
C).  Αναδεύστε απαλά όλα τα αντιδραστήρια με απαλή 

αντιστροφή ή στροβίλισμα. 
 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 
 
Τα γενικώς αποδεκτά χαρακτηριστικά απόδοσης αυτού του τύπου εξέτασης είναι 
70% ευαισθησία και εξειδίκευση. 
 
Η επαναληψιμότητα της Γκάμας των Αντιδραστηρίων Micropath είναι 100% ( +/- μια 
διπλή αραίωση ). 
 
Βαθμονομημένα έναντι μεγάλων ανταγωνιστών και house standards. 
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