
 VIROTECT ROTA Ref OD038 
Greitas latekso agliutinacijos ant kortelės testas Rotavirusų  
nustatymui išmatų bandiniuose. 
Laikyti 2

o
C - 8

o
C.  NEUŽŠALDYTI. 

Naudoti tik in-vitro diagnostikai. 
 

 

 

ĮVADAS IR PASKIRTIS 
 
Rotavirusas yra dažna  gastroenteritų ir viduriavimų 
priežastis. Rotavirusinėms infekcijoms ypač jautrūs 
kūdikiai ir maži vaikai. Jiems šios infekcijos gali sukelti 
dehidrataciją ir elektrolitų disbalansą.   
 
Dar neseniai vienintelis metodas rotavirusams aptikti 
buvo elektroninė mikroskopija.   Tačiau dabar jau yra 
paprastesnių metodų - latekso agliutinacijos ir 
imunofermentinių  
VIROTECT ROTA yra greitas latekso aglutinacijos 
testas Rotavirusų aptikimui išmatų bandiniuose. 
Tik profesionaliam naudojimui. 
 

TESTO PRINCIPAS 
 
Latekso dalelės padengtos triušio antikūnais prieš A 
grupės rotavirusus. 
 
Paruošiamas išmatų ekstraktas. Jeigu jame yra A 
grupės rotavirusų (antigeno), sumaišius jį su lateksiniu 
testo reagentu, įvyksta latekso dalelių agliutinacija. 
 
Į rinkinį įeina ir kontrolinis reagentas, kurio  latekso 
dalelės padengtos normaliais triušio globulinais.  Šiuo 
reagentu identifikuojamos nespecifinės reakcijos (jeigu 
tokios vyksta). Bandinys neturi agliutinuoti šio reagento, 
net jeigu jame yra A grupės rotavirusų. 
 

SUDĖTIS 
  

                                                                     Ref                                                                   

                                                                  OD038 
 

     Latex Test  

Latekso dalelių, padengtų antikūnais prieš  
A grupės rotavirusą,, suspensija  (apie 1%).    
Darbinė koncentracija. 

Latex Control  

Latekso dalelių, padengtų nespecifiniais  
triušioantikūnais, suspensija  (apie 1%).    
Darbinė koncentracija. 

CONTROL +                0.5ml 

Teigiama kontrolė. Skaidri ląstelių kultūros 
terpė,  kurioje yra inaktyvuotų rotavirusų. 
Darbinė koncentracija. 

Buf                  50ml 

Fosfatinis buferis su EDTA (apie 0.4%).  
Darbinė koncentracija. 
 
MAIŠYMO LAZDELĖS                100 
TESTO PLOKŠTELĖS                                34 
INSTRUKCIJA                                          1        
 
 

Į RINKINĮ NEĮENANČIOS PRIEMONĖS, 
REIKALINGOS TESTO ATLIKIMUI 

 
Užsukami mėgintuvėliai 
Laboratorinė centrifūga 
Mikropipetės 
 

PERSPĖJIMAI 
 
VIROTECT ROTA sudėtyje yra 0.095% konservanto 
natrio azido, kurio prarijus galima apsinuodyti. Natrio 
azidas gali reaguoti su vario ir švino vamzdžiais, 
sudarydamas sprogias druskas, todėl jį išpylus reikia 
nuplauti dideliu kiekiu vandens, kad nesikauptų. 

 
 
VIROTECT ROTA reagentuose nėra pavojingų 
medžiagų, kurių naudojimą reglamentuotų Cheminių 
medžiagų naudojimo taisyklės. Tačiau visus reagentus 
reikia naudoti ir išmesti kaip biologiškai pavojingus. 
Reagentai galutinai išmetami, laikantis šalies įstatymų. 
 
Visi bandiniai, antigeno ekstraktai ir panaudotos testo 
plokštelės turi būti laikomi infektyviais. Buferis 
neužmuša visų bandinyje esančių bakterijų.  
Panaudotas vienkartines laboratorines priemones 
išmeskite saugiai. 

LAIKYMAS 
 
Reagentai  laikomi 2

o
C - 8

o
C temperatūroje vertikaliai. 

 
Rinkinys atitinka specifikacijas nuo pagaminimo datos 
iki galiojimo laiko, nurodyto ant rinkinio ir jo komponentų 
pakuočių. Galiojimo terminas - paskutinė ant rinkinio ir 
buteliukų etikečių nurodyto mėnesio diena.  
Nenaudokite reagentų pasibaigus galiojimo laikui. 
 
Venkite laikyti reagentus aukštesnėje temperatūroje ar 
apšviestus tiesioginių saulės spindulių. 
 
NEUŽŠALDYKITE REAGENTŲ. Užšaldyti reagentai 
visiškai sugadinami. 

 
BANDINIŲ SAUGOJIMAS IR PARUOŠIMAS 

 
Jei bandinys netiriamas tuojau pat, jį galima laikyti per 
naktį 2

o
C - 8

o
C temperatūroje arba - 20

 o
C – ilgesnį 

laiką. 
 
Užsukamame mėgintuvėlyje paruošiama maždaug 10% 
išmatų bandinio suspensija: 0.1ml/0.1g bandinio 
suspenduojama 1.0ml buferio.  Gerai išmaišoma.  
Leidžiama nusistovėti kambario temperatūroje 1-2 
minutes.  Tiriama pagal protokolą, aprašytą procedūros 
skyrelyje. 
 

REAGENTŲ PARUOŠIMAS 
 
Visiems reagentamsleidžiama sušilti iki kambario 
temperatūros (20

o
C to 25

o
C) ir švelniai maišant 

resuspenduojamas latekso reagentas. Nesukelkite 
putojimo. 

APRIBOJIMAI 

 
Kitokiems nei išmatų bandiniams testas nėra 
validuotas.   
 
Nesama antrinio testo naudojimo protokolo.  
 
Silpnai teigiami ar įtariami kaip teigiami rezultatai turi 
būti įvertinti papildomai. Neturėtų būti diagnozuojama 
remiantis tik vienu klinikiniu tyrimu.  Interpretuojant 
testo rezultatus griežtai rekomenduojama atsižvelgti į 
visus klinikinius duomenis. 
 
Vertinkite rezultatus tik kartu su visais klinikiniais 
duomenimis, nes teigiamas VIROTECT ROTA testo 
rezultatas neatmeta galimos mikrobakterinės infekcijos. 
 
VIROTECT ROTA yra testas ūmios susirgimo fazės 
nustatymui. Praėjus ūmiai fazei, išmatų bandinyje 
viruso koncentracija gali būti mažesnė, nei nustatoma 
testu. 
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TYRIMO PROCEDŪRA 
 
Leiskite reagentams sušilti iki kambario temperatūros.  
A. Kasdieninis metodas 
1.        Nucentrifuguokite bandinį (paruoštą taip, kaip aprašyta anksčiau)  
           1000g  10 minučių. 
 

2.         Perneškite po 50l supernatanto į abu apskritimus ant testo plokštelės. 
 
3.         Energingai supurtykite testo lateksinį raegeną, tada lašintuvu (jis įdėtas  
            į rinkinį) įlašinkite vieną lašą suspensijos į pirmąjį apskritimą  (Testo  
            apskritimą).  
 
4.        Emergingai supurtykite kontrolinį lateksą, tada lašintuvu užlašinkite  
           vieną  jo lašą į antrąjį apskritimą (Kontrolinį apskritimą). 
 
5.        Vienkartine maišymo lazdele sumaišykite bandinį su reagentais  
           kiekviename  apskritime, paskleisdami mišinį per visą apskritimą. 
 
6.        Švelniai, lygiai pasupkite ir pasukite testo kortelę  2 minutes ir stebėkite 
           agliutinaciją. 
 
 

REZULTAI IR INTERPRETACIJA 
 
Po 2 min. ryškioje šviesoje įvertinkite rezultatą. 
Teigiamos kontrolės rezultatas turi būti po dviejų minučių. 
Neigiamą rezultatą galima imituoti išmatų bandinį pakeičiant buferiu. 
Tokios neigiamos kontrolės rezultatas po 2 minučių turi būti neigiamas. 
Jei kontrolių ar winomų bandinių rezultatai kitokie, nei turėtų būti, testo rezultatai 
laikomi negaliojančiais. 
 
 

REKOMENDACIJOS 
 
Siekdami išvengti kryžminio užteršimo, kiekvienam bandiniui naudokite naują 
vienkartinį antgalį. 
 
Iškart po naudojimo užsukite buteliukus. 
 
Prieš testuodami leiskite reagentams sušilti iki kambario temperatūros (25

 o
C  - 5

 o
C) .  

Išmaišykite juos atsargiai sukdami ar vartydami buteliukus. 
 
Testą gali atlikti darbuotojai, įgiję bent bazinį laboratorinį pasirengimą. 
 
Nenaudokite apgadintų ar užterštų rinkinio komponentų. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĮVERTINIMO DUOMENYS 
 
Virotect Rota tsto atsikartojamumas yra 100% ( +/- vienas dvigubas praskiedimas). 
 

 Virotect Rota Viso 

 + -  

PCR + 101 3 104 

PCR - 3 99 102 

 104 102 206 

 
Jautrumas 97.2% 
Specifi.kumas  97.1% 
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