
MICROPATH ANTIGENS/FEBRILE ANTIGEN KITS 
Antigene bacteriene colorate pentru testele Widal, Brucella şi Weil-Felix.  
Depozitaţi la 2

º
C to 8

º
C.  NU CONGELAŢI. 

Doar pentru diagnostic in-vitro. 
 

INTRODUCERE ŞI UTILIZARE 
 
Aceste produse sunt destinate a fi folosite doar ca 
mijloace ajutătoare pentru diagnosticul in-vitro al 
prezenţei anticorpilor faţă de variaţi patogeni bacterieni 
prin metoda aglutinării pe lamă sau în eprubetă. 
Reactivii sunt alcătuiţi din suspensii standardizate de 
bacterii patogene inactivate şi colorate, livrate în 
recipienţi cu picurător. 
A fi folosit doar de personalul medical. 

 
PRINCIPIUL TESTULUI 

 
Testul depinde de abilitatea anticorpilor din serul 
pacienţilor de a aglutina antigenele bacteriene colorate. 
Atunci cînd aceasta are loc, agregatele devin clar 
vizibile cu ochiul liber. 
 

ANTIGENE DISPONIBILE 
 
 
 
 

MICROPATH OA  Ag Ref OD055 

Salmonella O – Grup A (Paratyphi A-O)                   
Suspensie de bacterii colorate şi inactivate  
Gata de lucru. 

MICROPATH OB Ag Ref OD065 

Salmonella O – Grup B (Paratyphi B-O)                   
Suspensie de bacterii colorate şi inactivate. 
Gata de lucru. 

MICROPATH OC Ag Ref OD075 

Salmonella O – Grup C (Paratyphi C-O)                   
Suspensie de bacterii colorate şi inactivate. 
Gata de lucru. 

MICROPATH OD Ag Ref OD085 

Salmonella O – Group D (Typhi O)                             
Suspension of bacteria stained and killed.   
Working Strength. 

MICROPATH OX2 Ag Ref OD115 

Proteus OX2                                                             
Suspensie de bacterii colorate şi inactivate.   
Gata de lucru. 

MICROPATH OX19 Ag Ref OD125 

Proteus OX19                                                              
Suspensie de bacterii colorate şi inactivate. 
Gata de lucru. 

MICROPATH OXK Ag Ref OD135 

Proteus OXK                                                            
Suspensie de bacterii colorate şi inactivate. 
Gata de lucru. 

MICROPATH Ha Ag Ref OD015 

Salmonella H – Grup a (Paratyphi A-H)                   
Suspensie de bacterii colorate şi inactivate. 
Gata de lucru. 

MICROPATH Hb Ag Ref OD025 

Salmonella H – Grup b (Paratyphi B-H)                   
Suspensie de bacterii colorate şi inactivate. 
Gata de lucru. 

MICROPATH Hc Ag Ref OD035 

Salmonella H – Grup c (Paratyphi C-H)                    
Suspensie de bacterii colorate şi inactivate. 
Gata de lucru. 

MICROPATH Hd Ag Ref OD045 

Salmonella H – Group d (Typhi H)                              
Suspensie de bacterii colorate şi inactivate. 
Gata de lucru. 

MICROPATH 
BRUCELLA 
ABORTUS 

Ag Ref OD095 

Brucella abortus                                                          
Suspensie de bacterii colorate şi inactivate. 
Gata de lucru. 

MICROPATH 
BRUCELLA 
MELITENSIS 

Ag Ref OD105 

Brucella melitensis                                                      
Suspensie de bacterii colorate şi inactivate. 
Gata de lucru. 

 
 

KIT-URILE MICROPATH DE ANTIGENE FEBRILE 
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Controale: 

 

Control +   0.5 ml 

Ser conţinînd anticorpi anti gama Micropath. 
Gata de lucru.. 
DISPONIBIL DOAR CA ŞI KIT. 
DOAR PENTRU TESTUL RAPID PE CARD. 
 

Control -   0.5 ml 

Ser fără anticorpi anti-gama Micropath şi Roz 
Bengal. Gata de lucru. 
DISPONIBIL DOAR CA ŞI KIT. 
 

 
MATERIALE NECESARE DAR CARE NU SUNT PREZENTE 

ÎN KIT 
 
Micropipete 
Eprubete 75 x 12mm 
Ser fiziologic (0.9%) 
Incubator sau baie de apă 
Cardurile de testare Omega Febrile;  nu sunt livrate în kit-uri 
individuale. 
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PRECAUŢIUNI 
 
Reactivii MICROPATH nu conţin substanţe periculoase aşa cum sunt definite de 
legislaţia Chimică a Marii Britanii (Informaţii şi Ambalare substanţe periculoase 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 MICROPATH 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. 

 
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 colectaţi 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. 
 

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

o
C-25

o
C) şi apoi 

amestecaţi uşor. Evitaţi formarea spumei. 
 
Cardul de testare trebuie bine curăţat înainte de utilizare pentru a îndepărta orice 
urmă de detergent sau probe procesate anterior, care pot afecta rezultatul. 
Procedură recomandată de curăţare: 

1. Cardul folosit trebuie dezinfectat prin imersie imediat după utilizare. Respectaţi 
instrucţiunile producătorului de dezinfectant. 

2. Cercurile de reacţie trebuie frecate cu un material non-abraziv pentru a asigura 
îndepărtarea tuturor particulelor care putea adera de card. 

3. Spălaţi bine cu apă purificată. 
4. Lăsaţi cardul de reacţie să se usuce.  
5. Pulverizaţi cardul cu o soluţie de alcool 70%. 
6. Înainte de a re-utiliza, lăsaţi alcoolul să se evapore. 

 
LIMITELE UTILIZĂRII 

 
Folosirea altor probe decît serul sau plasma 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. 
 
Au fost raportate reacţii încrucişate între antigenele Brucella şi alte organisme. 
Acestea includ Yersinia enterolitica, Escherichia coli şi Francisella tularensis. 
Poate apare ocazional şi un efect de prozonă în cazul procedurii pe lamă. Dacă se 
suspectează acest lucru diluaţi serul 1/20 în ser fiziologic şi reluaţi testarea. Includeţi 
întotdeauna cîte un ser cunoscut a fi pozitiv şi unul cunoscut a fi negativ în panelul de 
testare ca parte a procedurii normale de control de calitate. 
 
Atît Brucella abortus cît şi Brucella melitensis au un antigen Brucella comun. O probă 
trebuie testată folosind suspensiile MICROPATH Brucella abortus şi MICROPATH 
Brucella melitensis prin teste rapide pe card şi confirmate prin testul de aglutinare în 
eprubetă pentru a determina tipul de anticorpi de Brucella detectaţi. Titrul mai mare 
de anticorpi detectaţi determină tipul specific de anticorpi Brucella prezenţi. 

PROCEDURA DE TESTARE 
 
A. Test Rapid pe Lamă 

1. Folosind o pipetă gradată, adăugaţi următoarele cantităţi de ser în cercuri 
consecutive de pe card pentru fiecare diluţie testată. 
0,08ml   0,04ml   0,02ml   0,01ml    0,005ml 

2. Resuspendaţi bine antigenul şi adăugaţi o picătură în cercul apropiat de pe 
card. 

3. Amestecaţi picăturile şi acoperiţi cu amestecul întregul cerc de testare. 
4. Uşor şi cu mişcări egale, rotiţi cardul de testare timp de un minut în timp ce 

controlaţi apariţia aglutinării. 
5. Rezultatele obţinute corespund titrurilor de aglutinare în eprubetă de 1:20 

1:40 1:80 1:160 1:320. 
6. Este recomandat să confirmaţi o titrare pe card cu tehnica în eprubetă. 

 
Orice probă la care apare aglutinarea trebuie testată cu testul de aglutinare în 
eprubetă. 
 
B. Testul de Aglutinare în Eprubetă 

1. Pregătiţi un stativ de 10 eprubete. Adăugaţi 1,9ml de ser fiziologic în 
eprubeta 1 şi 1,0ml de ser fiziologic în fiecare din celelalte eprubete. 

2. Adăugaţi 0,1ml din serul pacientului în eprubeta 1. Amestecaţi bine. 
3. Scoateţi 1,0ml din eprubeta 1 şi transferaţi în eprubeta 2. Continuaţi diluţiile 

de dublare seriale în acelaşi mod pînă la eprubeta 9. Aruncaţi 1,0ml scoşi 
din eprubeta 9. 

4. Adăugaţi o picătură de suspensie antigen resuspendată şi bine amestecată 
în fiecare eprubetă din stativ. Nu diluaţi suspensiile pentru utilizare. 
Eprubetele 1 – 9 conţin acum ser diluat de la 1/20 la 1/5120. Eprubeta 10 
conţine doar ser fiziologic şi antigen şi este controlul antigen. 

5. Amestecaţi bine, incubaţi după cum este arătat mai jos şi examinaţi 
prezenţa aglutinării. 

Titruri O 50C timp de 4 ore. 

Titruri H 50C timp de 2 ore 

Titruri Brucella 37C timp de 24 de ore 

Titruri Proteus 50C timp de 4 ore. 
Controlul antigen nu trebuie să prezinte aglutinare. 
 

REZULTATE 
 
Examinaţi cardul de testare în lumină puternică după 1 minut. Controalele din kit sau 
probele cu valori cunoscute trebuie testate la fiecare procesare de teste. Controlul 
negativ din kit trebuie să dea un rezultat negativ după 1 minut. Controlul pozitiv din kit 
trebuie să dea un rezultat pozitiv la un titru de ½ ± o dublă diluţie după 1 minut. 
 
Aglutinarea antigenului indică prezenţa anticorpilor. Titrurile mai mari de 1/80 sunt 
probabil semnificative. În boala acută este folositoare o comparaţie între probele 
luate la interval de 10 – 14 zile. 
 

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. 
 

VALORI PREDICŢIONATE ŞI SENSIBILITATE 
 
Caracteristicile de performanţă general acceptate ale acestui tip de test sunt 70% 
sensibilitate şi specificitate. 
Reproductibilitatea domeniului de reactivi Micropath este de 100% (± o dublă diluţie) 
Produsul este calibrat faţă de competitorii principali şi faţă de standardele interne. 
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