
MICROPATH ANTIGENS/FEBRILE ANTIGEN KITS 
Zbarvené bakteriologické antigeny pro Widal, Brucela Weil-Felix testy. 
Skladujte při +2°C až +8°C. NESMÍ ZMRZNOUT. 
Jen pro in-vitro použití.. 
 

VÝZNAM a  POUŽITÍ 
 

Tyto výrobky jsou určené pro in-vitro diagnostiku, které 
detekují  protilátky aglutinační metodou , proti 
různorodým bakteriologickým patogenům na testovací 
destičce nebo ve zkumavce. 
Reagencie jsou zbarvené, neinfekční standardní  
suspenze patogenních bakterií dodávané s praktickým 
kapátkem k jednoduššímu použití. 
Jen pro profesionální použití. 
 

PRINCIP  TESTU 
 

Test je závislý na schopnosti aglutinace protilátky v 
pacientově séru s barevnými bakteriálními antigeny. Při 
proběhnutí této reakce  jsou agregáty jasně viditelné 
pouhým okem. 
 

ANTIGENY 
 
 

MICROPATH OA  Ag Ref OD055 

Salmonella O – Skupiny A (Paratyphi A-O) 
Barvená a neinfekční  suspenze bakterií. 
Přímo k použití. 

MICROPATH OB Ag Ref OD065 

Salmonella O – Skupiny B (Paratyphi B-O) 
Barvená a neinfekční suspenze bakterií. 
Přímo k použití. 

MICROPATH OC Ag Ref OD075 

Salmonella O – Skupiny C (Paratyphi C-O)     
Barvená a neinfekční suspenze bakterií.  
Přímo k použití. 

MICROPATH OD Ag Ref OD085 

Salmonella O – Skupiny D (Typhi O) 
Barvená a neinfekční suspenze bakterií.  
Přímo k použití. 

MICROPATH OX2 Ag Ref OD115 

Proteus OX2 
Barvená a neinfekční suspenze bakterií.  
Přímo k použití. 

MICROPATH OX19 Ag Ref OD125 

Proteus OX19 
Barvená a neinfekční suspenze bakterií. 
Přímo k použití. 

MICROPATH OXK Ag Ref OD135 

Proteus OXK 
Barvená a neinfekční suspenze bakterií.  
Přímo k použití. 

MICROPATH Ha Ag Ref OD015 

Salmonella H – Skupiny a (Paratyphi A-H) 
Barvená a neinfekční suspenze bakterií.  
Přímo k použití. 

MICROPATH Hb Ag Ref OD025 

Salmonella H – Skupiny b (Paratyphi B-H) 
Barvená a neinfekční suspenze bakterií.  
Přímo k použití. 

MICROPATH Hc Ag Ref OD035 

Salmonella H – skupiny c (Paratyphi C-H)    
Barvená a neinfekční suspenze bakterií.  
Přímo k použití. 

MICROPATH Hd Ag Ref OD045 

Salmonella H – skupiny d (Typhi H) 
Barvená a neinfekční suspenze bakterií.  
Přímo k použití. 

MICROPATH 
BRUCELLA 
ABORTUS 

Ag Ref OD095 

Brucella abortus 
Barvená a neinfekční suspenze bakterií.  
Přímo k použití. 

MICROPATH 
BRUCELLA 
MELITENSIS 

Ag Ref OD105 

Brucella melitensis 
Barvená a neinfekční suspenze bakterií.  
Přímo k použití. 
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Kontroly: 
 

 

Control +   0.5 ml 

Sérum obsahuje protilátky proti skupině 
Micropath. Přímo k použití. 
POUZE  SOUČÁSTÍ  SOUPRAVY 
VHODNÉ  JEN PRO RAPID DESTIČKOVÝ 
TEST 
 

Control -   0.5 ml 

Sérum neobsahuje protilátky proti skupině 
Micropath a Rose Bengal. Přímo k použití. 
POUZE  SOUČÁSTÍ  SOUPRAVY 
 

DALŠÍ POTŘEBNÉ POMŮCKY NEOBSAŽENÉ V SOUPRAVĚ 
 
Mikropipety 
Zkumavky  75 x 12 mm 
Fyziologický  roztok  (0,9%) 
Inkubátor nebo vodní lázeň 
Febrile testovací destičky pouze od firmy Omega, které nejsou 
obsaženy v jednotlivých soupravách 



 

 
 

 
OMEGA DIAGNOSTICS LTD. 

Omega House, Hillfoots Business Village 
Alva, FK12 5DQ, Scotland, United Kingdom 

odl@omegadiagnostics.co.uk 
www.omegadiagnostics.com 

AN ISO 9001 & 13485 CERTIFIED COMPANY  

 
UPOZORNĚNÍ 

 
MICROPATH reagencie neobsahují nebezpečné chemické substance, které jsou 
dány směrnicemi pro chemikálie Velké Británie. (Hazardous Information and 
Packaging for Supply). Všechny reagencie by však měli být považovány za 
potenciálně infekční při použití a likvidaci. Konečná likvidace soupravy musí být 
v souladu s místními předpisy. 
 
MICROPATH  reagencie obsahují 0,095%  azidu sodného, jako konzervační 
prostředek, který je toxický při požití. Azid sodný reaguje s olovem a mědí a vytváří 
s nimi vysoce explozivní sloučeniny. Zbytky roztoků musí být spláchnuty větším 
množstvím vody. 
 

SKLADOVÁNÍ 
 
Reagencie musí být skladovány při teplotě +2°C až +8°C. 
 
Souprava je spolehlivá a přesná do uvedeného exspiračního data, který je určený od 
data výroby a je uveden na obalu a na lahvičkách soupravy. 
Exspirační datum je poslední den v měsíci  uvedený na obalu a na lahvičkách 
soupravy. 
Nepoužívejte reagencie po uplynutí exspirační doby. 
 
Při zvýšené teplotě než je pokojová se mohou reagencie znehodnotit. Nevystavujte 
reagencie přímému slunečnímu světlu. 
 
Žádná z reagencií nesmí zmrznout. Došlo by k nenávratnému poškození. 

 
ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ 

 
Vzorek venózní krve, odebraný od pacienta se ponechá stát až do vytvoření krevního 
koláče. 
Centrifugujte a pak pracujte se sérem.  
Nepoužívejte hemolytická, lipemická nebo kontaminovaná séra. 
Sérum smí být skladováno před vyšetřením při +2°C až +8°C po dobu 48 hodin Je-li 
třeba, séra se mohou skladovat při – 20°C maximálně po dobu 6 týdnů. Rozmražená 
séra pak musí být řádně promíchána. 
Vzorky znovu nezamrazujte. Mohlo by dojít k falešné reakci 

 
PŘÍPRAVA REAGENCIÍ 

 
Všechny reagencie a testované séra nechte před použitím vytemperovat na 
pokojovou teplotu (+20°C až +25°C) a jemně promíchejte suspenzi latexu. 
Nevytvořte pěnu. 
 
Testovací destička musí být důkladně vyčištěna, protože zbytky detergentu nebo 
předchozího vzorku mohou ovlivnit výsledek. 
Doporučený čistící postup: 
1. Používaná destička musí být ihned po použití ponořena do dezinfekčního roztoku. 
    Dle návodu výrobce dané dezinfekce. 
2. Plocha destičky musí být otřena měkkým materiálem, který zajistí odstranění 
možných 
    zbylých částic. 
3. Důkladně ji opláchněte v destilované vodě. 
4. Nechte destičku uschnout. 
5. Postříkejte destičku 70% roztokem alkoholu. 
6. Nechte alkohol odpařit před znovu použitím destičky. 

 
OMEZENÍ V POUŽITÍ 

 
Jiné vzorky než je sérum nebyly validovány pro tento test. 
Pro tento výrobek není jiného využití. 
Nejasný nebo podezřelý positivní výsledek by měl být přehodnocen. Konečná 
diagnosa by  
neměla být uzavírána z jednoho klinického vyšetření. Při interpretaci výsledků by 
mělo být  
přihlédnuto ke všem klinickým vyšetřením. 
 
Byla zjištěna křížová reakce mezi antigeny Brucelly a jiným organismem. Kam je 
zahrnuta Yersinia enterolitica, Excherichia coli  a Francisella tularensis.  
Prozónový efekt se občas objevuje u metody na testovacích destiček. Při podezření,  
nařeďte sérum 1/20  ve fyziologickém roztoku a znovu  test opakujte. Panel obsahuje 
jak positivní tak i negativní sérum, které je součástí   kontroly laboratorní práce u 
kvalitativního testu.  
 
Oba typy Brucella abortus a Brucella melitensis mají stejný Brucella antigen. Vzorek 
by měl být testován za použití suspenzí rychlé destičkového testu  MICROPATH 
Brucella abortus a MICROPATH Brucela melitensis a konfirmován zkumavkovým, 
aglutinačním testem, které  určí typ detekovaných protilátek  Brucella. 

 
KVATITATIVNÍ  POSTUP 

 
A. Rychlý test na destičce 
1.  Použijte odstupňovanou pipetu, která bude pipetovat následující množství  séra 

do kroužku na testovací  destičce  pro každé ředění.0,08ml  0,04ml  0,02ml   
0,01ml  0,005ml 

2.  Důkladně promíchejte antigen a do každého kroužku aplikujte jednu kapku tohoto 
antigenu. 
3.  Promíchejte obě kapky a rozetřete je po celém  kroužku. 
4.  Jemně a  rovnoměrně pohybujte testovací destičkou po dobu 1 minuty do doby 
než zaznamenáte aglutinaci na testovací destičce. 
5.  Získané výsledky se shodují se zkumavkovým testem v aglutinačním titru v tomto 
pořadí 1:20 1:40  1:80  1:160  1:320. 
6.  Doporučuje se ověřit titr na destičce se zkumavkovou metodou. 
 
Vzorky, které prokazují aglutinaci by měly být znovu testovány zkumavkovou 
metodou. Upozorňujeme, 
 
B. Zkumavkový aglutinační test 
1.  Připravte si řadu 10 zkumavek. Do 1. zkumavky aplikujte 1,9 ml fyziologického 

roztoku a do ostatních aplikujte zkumavek 1,0ml fyziologického roztoku.  
2.  Do první zkumavky aplikujte 0,1 ml pacientova séra. Dobře promíchejte. 
3.  Z první zkumavky odeberte 1,0 ml a přeneste jej do zkumavky č. 2. Tímto 

postupem pokračujte v ředění až do zkumavky č. 9.  Z poslední zkumavky pak 
bude 1.0ml odstraněno mimo.  

4.  Poté se přidá do každé zkumavky jedna kapka důkladně promíchané suspenze 
antigenu. Neřeďte suspenzi.Zkumavky 1-9 obsahují ředěné sérum v rozmezí od 
1/20 až 1/5120. Zkumavka č. 10 obsahuje fyziologický roztok a  antigen a je proto 
tzv. kontrolním antigenem. 

5.  Zkumavky dobře protřepte a inkubujte je viz dole a pak zaznamenejte aglutinaci 
     O titrace  50°C po dobu 4 hodin 
     H titrace  50°C po dobu 2 hodin 
     Titrace Brucely  37°C po dobu 24 hodin 
     Titrace Proteus   50°C po dobu 4 hodin 
 
Kontrolní antigen by neměl prokazovat žádnou aglutinaci. 
 

ODEČTENÍ   VÝSLEDKŮ 
 
Po uplynutí 1 minuty odečtěte testovací destičku pod silným zdrojem světla. Kontroly 
soupravy nebo známé testovací kontrolní séra by měla být testována s každou sérií 
vyšetření. Negativní kontrola soupravy by měla být  negativní po uplynutí 1 minuty. 
Positivní kontrola soupravy by měla dát positivní výsledek v titru 1/2 +- po uplynutí 1 
minuty.  
 
Aglutinace antigenu prokazuje přítomnost protilátek. Význačný je pravděpodobně titr 
vyšší než 1/80. Porovnání vzorků po 10-14 dnech by mělo prokázat akutnost 
onemocnění. 

 
PŘEDEJITÍ PROBLÉMŮ 

 
Vždy používejte na vzorky materiál na jedno použití, zabráníte tím kontaminaci 
vzorků. 
Vyvarujte se před zaměněním kapátek od reagencií. 
Před začátkem vyšetření vytemperujte všechny reagenci na pokojovou teplotu 
(+20°C +25°C) 
Jemně reagenci promíchejte převrácením nebo krouživým pohybem. 
K použití tohoto testu je potřeba minimální laboratorních zkušeností. 
Nepoužívejte poškozenou nebo kontaminovanou soupravu. 

 
PŘEDPOKLÁDANÉ  HODNOTY   A  CITLIVOST 

 
Charakteristika tohoto testu se všeobecně předpokládá 70% citlivost a specificita. 
 
Reprodukovatelnost řady reagencií soupravy Micropath je 100% (+- jedno dvojité 
ředění) 
 
Kalibrace je dle vnitřních standard. 
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