
IMMUTREP CARBON ANTIGEN Ref OD031/ OD041 
Serodiagnostic pentru Sifilis pe card sau prin metoda automată 
Depozitaţi la 2º - 8º C.  NU CONGELAŢI 
Doar pentru diagnostic in-vitro. 
 

INTRODUCERE ŞI UTILIZARE 
 
IMMUTREP - CARBON ANTIGEN este un test non -
treponemic de floculare pentru determinarea calitativă 
sau semicantitativă a anticorpilor reagină din ser sau 
plasmă.  
A fi folosit doar de personalul medical.  
 

PRINCIPIUL TESTULUI 
 
IMMUTREP CARBON ANTIGEN este o formă 
modificată a testului  IMMUTREP-VDRL ANTIGEN care 
conţine particule de carbon pentru a îmbunătăţi citirea 
vizuală a rezultatului. Atunci cînd se leagă colesterolul / 
cardiolipina / lecitina din reactiv şi anticorpii reagină din 
probă, rezultatele pot fi observate macroscopic sub 
forma unor granule negre. Absenţa unei floculări 
observate cu ochiul liber, indică un rezultat negativ.  
 
Testul poate fi realizat folosind ser sau plasmă încălzite 
sau nu, fiind deci foarte versatil. IMMUTREP CARBON 
ANTIGEN poate fi folosit ca test manual pe card sau pe 
analizoare multi sau monocanal care sunt folosite în 
centrele de transfuzie pentru screeningul în masă 
pentru Sifilis la donatorii de sînge. 
Acest test a fost calibrat cu Serul de Referinţă OMS 
pentru Teste Serodiagnostice pentru Infecţii 
treponemice – Ref. 3-1980. 
 

CONŢINUT 
   

                               Ref                Ref             

                                                     OD031          OD041 

   
 
 

Suspensie de Carbon aproximativ 0,2g/L, 0,003% 
Cardiolipină, 0,02% Lecitină şi 0,09% Colesterol.  Gata 
de Lucru. 
 
BROŞURĂ INSTRUCŢIUNI           1               1 
 

MATERIALE NECESARE DAR CARE NU SUNT 
PREZENTE ÎN KIT 

 
Pentru testul manual: 

1. Carduri cu cercuri pe fond alb sau    
 Carduri IMMUTREP-RPR cu cercuri cu diametrul 

de 18mm. 

2. Micropipete capabile de a pipeta 16l şi 50l. 
3. Set rotator la 100 r.p.m. 

 
Pentru testarea automată: 

1. Analizor mono- sau multi-canal 
2. Dispozitiv de amestecat magnetic. 
3. Ser fiziologic izotonic 0,9% NaCl. 

 
PRECAUŢIUNI 

 
Reactivii IMMUTREP CARBON ANTIGEN 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. Nu ingeraţi. 
 
Reactivii IMMUTREP CARBON ANTIGEN 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 folosiţi componente ale kit-ului deteriorate sau 
contaminate. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. Nu folosiţi reactivii după data 
expirării. 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 
 
Ser: 
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. 
 
Plasmă: 
Recoltaţi o probă de sînge venos de la pacient într-un 
recipient de recoltare plasmă. Centrifugaţi proba şi 
recoltaţi plasma limpede. Este nevoie de probă de 
plasmă proaspătă. 
 
Nu folosiţi ser hemolizat, contaminat sau lipemic 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 un an. Probele decongelate trebuie 
amestecate înainte de testare. 
 
Nu congelaţi-decongelaţi repetat probele deoarece veţi 
obţine rezultate false. 
 
NU DILUAŢI SERUL DE TESTAT ÎNAINTE DE A FI 
FOLOSIT ÎN TESTUL CALITATIV. 
 

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

o
C-25

o
C) şi amestecaţi bine pentru a avea o 

suspensie omogenă înainte de utilizare. Evitaţi 
formarea spumei. 
 

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 reanalizat. 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. 
 
Pot apare reacţii fals pozitive la Carbon Antigen atunci 
cînd pacientul are infecţii, altele decît Sifilis.  Dacă se 
obţine un rezultat poztiv la Carbon Antigen, trebuie 
realizat un test treponemic. OMEGA produce şi 
distribuie IMMUTREP TPHA pentru detecţia anticorpilor 
specifici anti-treponemici.  

CARBON Ag 
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PROCEDURA DE TESTARE 
 
Metoda Manuală pe Card 

1. Pipetaţi 50l din proba pacientului pe o lamă de sticlă sau pe Cardul Testare 
RPR. Acoperiţi tot cercul. 

2. Adăugaţi 16l de antigen peste probă (nu este nevoie să le amestecaţi). 
3. Rotaţi lama sau cardul timp de 8 minute la 100 rpm. 
4. Citiţi imediat (după 8 minute) rezultatul în lumină puternică.  

 
Metoda Semicantitativă 

1. Folosind ser fiziologic izotonic, pregătiţi diluţii seriale din serul pacientului (1/2, 
1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 şi aşa mai departei) 

2. Transferaţi 50l din serul pacientului pe unul din cercurile de testare de pe 
card. 

3. Adăugaţi 16l de antigen bine amestecat la probă. (Nu este nevoie să 
amestecaţi aceste două componente). 

4. Rotaţi lama sau cardul timp de 8 minute la 100 rpm. 
5. Citiţi imediat după 8 minute rezultatul în lumină puternică.  

 
REZULTATE ŞI INTERPRETARE 

 
La fiecare sesiune de procesare de probe trebuie testate probe cu valori cunoscute. 
Dacă probele cu valori cunoscute nu dau rezultatele scontate, rezultatele la teste 
trebuie considerate a fi invalide.  
 
Metoda Calitativă 
Agregate medii şi mari                                                 Reactiv  
Agregate fin dispersate                                                Slab Reactiv  
Fără agregate vizibile, aspect cenuşiu neted.              Non Reactiv  

 
Metoda Semicantitativă  
Titrul este ultima diluţie care produce un rezultat reactiv. 
Cu IMMUTREP CARBON ANTIGEN au fost detectate titruri de 1/128 fără efect de 
prozonă (Hook). 
 

TEST AUTOMAT 
 
IMMUTREP CARBON ANTIGEN poate fi folosit cu aparate de la majoritatea 
producătorilor însă utilizatorul trebuie să respecte cu stricteţe recomandările şi 
instrucţiunile producătorului atunci cînd foloseşte exchipamentul acestuia.  
 
IMMUTREP CARBON ANTIGEN este livrat în recipiente de 50ml, potrivite pentru 
centrele de transfuzie care folosesc această metodă ca screening pentru Sifilis. 
Trebuie avut grijă să amestecaţi bine antigenul în timpul utilizării pentru a asigura 
omogenitatea şi deasemenea trebuie avut grijă ca rectivul care nu mai este folosit în 
ziua respectivă să fie depozitat în frigider.  
Fiecare set de teste trebuie să includă un ser de control bine caracterizat pentru a 
monitoriza performanţa utilizatorului şi reactivului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

DATE DE EVALUARE 
 
În anul 1995 Centrul de Referinţă Sifilis de la Laboratorul de Sănătate Publică Bristol 
din Marea Britanie a evaluat performanţa IMMUTREP CARBON ANTIGEN. 
 

IMMUTREP CARBON ANTIGEN 
  + - 
Probe Negative     0 655 
Probe Pozitive  20 0 
 
Toate probele testate cu IMMUTREP CARBON ANTIGEN au dat rezultate corecte.  
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