
IMMUTREP RPR Ref OD051/OD061 
Ταχεία Κάρτα Εξέτασης στο Πλάσμα Reagin 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 

 
Το IMMUTREP RPR είναι για χρήση στην μη- 
τρεπονιμική εξέταση  κροκίδωσης για τον ποιοτικό και 
ημι-ποσοτικό καθορισμό των αντισωμάτων reagin στον 
ορό ή το πλάσμα.  
Μόνο για επαγγελματική χρήση. 
 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ TEST 
 
Το IMMUTREP RPR είναι μία τροποποιημένη μορφή 
του IMMUTREP VDRL ANTIGEN η οποία περιέχει 
σωματίδια άνθρακα για την βελτίωση της οπτικής 
ανάγνωσης του αποτελέσματος.  Οταν εμφανίζεται 
σύνδεση μεταξύ χοληστερίνης/ καρδιολιπίνης/ λεκιθίνης 
στο αντιδραστήριο και τα αντισώματα reagin στο 
δείγμα, τα αποτελέσματα μπορούν να είναι ορατά 
μικροσκοπικά με τη μορφή μαύρων όγκων.  Καμία 
οπτική κροκίδωση δεν υποδεικνύει ένα αρνητικό 
αποτέλεσμα. 
 
Η εξέταση μπορεί να εκτελεστεί σε θερμαινόμενο, μη-
θερμαινόμενο ορό ή πλάσμα και γι’αυτό είναι πολύ 
ασταθής. Το IMMUTREP RPR μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε διαφάνεια εξέτασης με το χέρι και σε 
ένα single και multi-channel όργανα αυτόματου αναλυτή 
που χρησιμοποιούνται σε τράπεζες αίματος για την 
μαζική παρακολούθηση της Σύφιλης των δωρεών 
ρουτίνας των τραπεζών αίματος. 
 
Η εξέταση αυτή έχει διαβαθμιστεί σε WHO Ορό 
Αναφοράς για Οροδιαγνωστικά tests για Τρεπονημικές 
Μολύνσεις- Ref 3-1980.  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
                                                                                                                                                                                                               

Ref              Ref        

                                                OD051         OD061            
 
 
 

RPR Ag 

Αιώρημα του Άνθρακα περίπου 0.2g/L,  0.003% 
Καρδιολιπίνη, 0.02% Λεκιθίνη και 0.09% Χοληστερίνη .  
Αντοχή Εργασίας. 
 

CONTROL +                   0.5ml     0.5ml 

Θετικό Control. Ορός που περιέχει Reagin . Αντοχή 
Εργασίας. 

CONTROL –                  0.5ml     0.5ml 

Αρνητικό Control. Ορός χωρίς Reagin. 
Αντοχή Εργασίας. 
 
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ                                           100     500 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 x10  5 x10 
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ                                          1       1        
ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΛΑΣΤΙΚΑ)       1       2 
ΒΕΛΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ                                 1       2        

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 

 

Μικροπιπέττες χωρητικότητας 50l και 16l. 
Διαγνωστικοί σωλήνες 75 x 12mm 
Set περιστροφέα στα 100 r.p.m. 
Ισοτονικό αλατούχο διάλυμα: 0.9% NaCI 
 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
 
Τα controls του ορού είναι 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 RPR 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. 
Η τελική διάθεση θα πρέπει να συμμορφώνεται προς 
την τοπική νομοθεσία. 
 
Τα αντιδραστήρια IMMUTREP RPR 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. 
 
Μην διατηρείτε τις κάρτες εξέτασης στο ψυγείο, 
διατηρήστε σε θερμοκρασία δωματίου και βεβαιωθείτε 
ότι οι κύκλοι του test δεν πιάνονται με τα δάκτυλα.  
Αυτό μπορεί να αφήσει λιπαρά κατάλοιπα στην 
επιφάνεια του  test το οποίο μπορεί να κάνει 
αναξιόπιστα τα αποτελέσματα του test. 
 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
 

Ορός: 
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.  
 
Πλάσμα: 
Συλλέξτε ένα δείγμα φλεβικού αίματος από τον ασθενή 
και προσθέστε σε ένα φιαλίδιο συλλογής πλάσματος. 
Φυγοκεντρήστε το δείγμα και συλλέξτε καθαρό πλάσμα. 
Απαιτούνται φρέσκα δείγματα πλάσματος. 
 
Μην χρησιμοποείτε αιμολυμένους, μολυσμένους ή 
λιπαιμικούς ορούς ή πλάσμα 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 προκαλέστε ψευδή 
αποτελέσματα. 
 
ΜΗΝ ΑΡΑΙΩΝΕΤΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΡΙΝ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ TEST. 

RPR Ag 
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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 αναμειχθούν απαλά πριν τη χρήση.  Μην επιφέρετε αφρό. 

 
Ανακινήστε καλά το αιώρημα Αντιγόνου για να εξασφαλίσετε ένα ομογενές αιώρημα 
πριν τη χρήση.  Το kit περιέχει ένα σύστημα χορήγησης αντιγόνου που περιέχει ένα 
πλαστικό μπουκάλι και μία βελόνα με αμβλύ τελείωμα 20 ga.   
 
Για τη χρήση, αφαιρέστε το καπάκι από το πλαστικό μπουκάλι και εφαρμόστε το 
κέντρο της βελόνας με ασφάλεια στο ακροφύσιο του μπουκαλιού.  Για να γεμίσετε το 
μπουκάλι, πιέστε το φιαλίδιο και εισάγετε την άκρη της βελόνας μέσα στο καλά 
κουνημένο αιώρημα αντιγόνου.  Τότε αφήστε το πλαστικό μπουκάλι να διευρυνθεί και 
αυτό θα επιτρέψει τότε στο αντιγόνο να ανέβει στο μπουκάλι.  Η συντήρηση του 
αντιγόνου μέσα στο πλαστικό μπουκάλι μειώνει τον χρόνο ζωής του προϊόντος.  
Συνιστάται κάθε εναπομείναν αντιγόνο στο μπουκάλι μετά από μία ημέρα εξέτασης 
να επιστρέφεται στο αρχικό γυάλινο φιαλίδιο.  Το πλαστικό μπουκάλι/βελόνα θα 
πρέπει τότε να ξεπλένονται με αποσταγμένο νερό και να στεγνώνονται με αέρα.  
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 
 

Η χρήση άλλων δειγμάτων εκτός από αυτά του ορού ή EDTA πλάσματος 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. 
 
Ψευδείς θετικές αντιδράσεις είναι γνωστό ότι παρατηρούνται με τα RPR tests όταν ο 
ασθενής έχει άλλες μολύνσεις εκτός από Σύφιλη.  Αν βρεθεί ένα θετικό αποτέλεσμα 
RPR, ένα εξειδικευμένο τρεπονημικό test θα πρέπει να διεξαχθεί.  Η OMEGA 
κατασκευάζει και προμηθεύει IMMUTREP TPHA για την ανίχνευση των 
εξειδικευμένων αντι-τρεπονημικών. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Μέθοδος διαφάνειας με το χέρι 

1.  Αφήστε μία σταγόνα (50l) του δείγματος του ασθενούς πάνω σε μία γυάλινη 
επιφάνεια ή σε Κάρτα Εξέτασης RPR.  Απλώστε για να καλυφθεί ολόκληρος 
ο κύκλος. 

2. Απλώστε το δείγμα πάνω από όλη την περιοχή του κύκλου εξέτασης 
χρησιμοποιώντας την επίπεδη άκρη της πιπέττας/αναδευτήρα. 

3. Χρησιμοποιώντας την συγκέντρωση μπουκαλιού/βελόνας αφήστε μία 

σταγόνα (16l) αντιγόνου να πέσει ελεύθερα πάνω στο δείγμα. Μην 
επαναδεύετε . 

4. Περιστρέψτε την κάρτα εξέτασης στα 100 r.p.m. για 8 λεπτά μόνο σε 
αυτόματο περιστροφέα. 

5. Αμέσως μετά από 8 λεπτά επιθεωρήστε το αποτέλεσμα οπτικά σε καλό φως. 
 
Ημι-Ποσοτική Μέθοδος 
1. Χρησιμοποιώντας ισοτονικό αλατούχο διάλυμα προετοιμάστε διαδοχικές 

αραιώσεις (50l) του ορού του ασθενούς (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 κλπ.) 
2. Μεταφέρετε μία σταγόνα από κάθε αραίωση του ορού στον κύκλο εξέτασης 

πάνω στην διαφάνεια. 

3. Προσθέστε μία σταγόνα (16l) του κουνημένου αντιγόνου στο δείγμα.  (Δεν 
υπάρχει λόγος να αναμείξετε αυτά τα δύο συστατικά). 

4. Περιστρέψτε την διαφάνεια/κάρτα για 8 λεπτά στα 100 r.p.m. 
5. Αμέσως μετά από 8 λεπτά, επιθεωρήστε το αποτέλεσμα οπτικά σε πολύ 

καλό φως. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 8 λεπτά.  Το θετικό control του kit θα 
πρέπει να δώσει ένα θετικό αποτέλεσμα σε ένα τίτλο των 1/4 +/- μίας διπλής 
αραίωσης μετά από 8 λεπτά.  Αν τα επίπεδα των controls ή τα δείγματα γνωστών 
χρηστών δεν δίνουν αναμενόμενα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα της εξέτασης θα 
πρέπει να θεωρηθούν άκυρα. 
 
Ποιοτική Μέθοδος 
Μέτριες και τεράστιες μάζες                                     Ενεργό  
Μάζες τελικά διαλυμένες                                          Ασθενώς Ενεργό  
Καμία ορατή μάζα, απαλή γκρι εμφάνιση                Μη Ενεργό   

 
Ημι-Ποσοτική Μέθοδος 
Ο τίτλος είναι η  τελευταία αραίωση που παράγει ένα θετικό αποτέλεσμα. 
Οι τίτλοι του 1/128 έχουν ανιχνευθεί με IMMUTREP RPR χωρίς κανένα prozone  
( Hook ) effect. 
 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 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. 
 
Για χρήση από εργαζόμενους με τουλάχιστον βασική εργαστηριακή εκπαίδευση. 
 
Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένα ή μολυσμένα συστατικά του kit. 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
Το 1995 το Κέντρο Αναφοράς Σύφιλης στο Δημόσιο Εργαστήριο Υγείας του Bristol 
στο Η.Β. αποτίμησε την απόδοση του IMMUTREP RPR. 
 

                 IMMUTREP RPR 
  +  - 
Αρνητικά Δείγματα 0  655 
Θετικά Δείγματα  20  0 
 
Ολα τα δείγματα που εξετάστηκαν με IMMUTREP RPR έδωσαν σωστά 
αποτελέσματα. 
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