
IMMUTREP RPR Ref  OD051/OD061 
Rychlý reaginový test pro diagnostiku syfilis v plazmě  
nebo v séru v kapkovém provedení na testovací kartě. 
Skladujte při 2°C až 8°C. NESMÍ ZMRZNOUT. 
Jen pro in-vitro využití. 

 
ÚVOD A POUŽITÍ 

 
IMMUTREP RPR  je flokulační netreponemový test. 
Pomocí tohoto testu se prokazují reaginové protilátky 
kvalitativně a semikvantitativně v plazmě nebo v séru. 
Jen pro profesionální použití. 

 
PRINCIP TESTU  

 
IMMUTREP RPR je modifikovaná forma IMMUTREP 

VDRL  antigenu, který obsahuje karbonové částice, což 
usnadňuje vizuálnímu odečtení výsledků. Cholesterol/ 
kardiolipin/lecitin, které se nacházejí v reagenciích, se 
naváží na reaginové protilátky ve vzorku. Výsledek je 
viditelný makroskopicky jako černý shluk částic. 
Výsledek je negativní, když se nevytvoří flokulační 
shluky. 
 
Tepelná inaktivace vzorku není na závadu ani 
zapotřebí. 
 
 
Tento test byl kalibrován dle doporučení WHO pro 
vyšetření sérodiagnostických testů  
Treponemové infekce. Ref 3-1980. 
 
 

SLOŽENÍ SOUPRAVY 
 

                                                                                                                                                                                                     

Ref             Ref        

                                                OD051        OD061            
 
 
 
 

RPR Ag 

Suspenze karbonu asi 0,2g/l, 0,003% Kardiolipinu, 
0,02% Lecithiniu a 0,09% cholesterolu. 
Přímo k použití. 
 

CONTROL + 0.5ml            0.5ml 

Sérum obsahuje protilátky proti Reagin. 
Přímo k použití 
 

CONTROL – 0.5ml            0.5ml 

Sérum neobsahuje protilátky proti Reagin. 
Přímo k použití 
 
 
MÍCHACÍ TYČKY                     100           500 
TESTOVACÍ DESTIČKY          1x10         5x10 
INSTRUCTION LEAFLET             1               1        
5 DÁVKOVACÍ KAPÁTKA            1               2  
DÁVKOVACÍ JEHLA                    1               2            

                                 
DALŠÍ POTŘEBNÉ POMŮCKY NEOBSAŽENÉ 

V SOUPRAVĚ 
 

Mikropipety dávkující 50l a 16l 
Zkumavky  75x12mm 
Třepačka 100 rpm 
Fyziologický roztok: 0,9% NaCl 
 

UPOZORNĚNÍ 
 

IMMUTREP RPR reagencie obsahují materiál lidského 
původu, který byl testován a konfirmován jako negativní 
na protilátky HIV I+II, HCV a na HBsAg metodami  
doporučenými FDA. Protože žádný test neposkytne 
úplnou jistotu, že produkty odvozené z lidského zdroje 
nepřenesou infekční agens, doporučuje se,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
aby s reagenciemi v této soupravě bylo zacházeno 
opatrně a pozorně při použití i likvidaci. Se všemi 
reagenciemi  
by mělo být zacházeno jako s potencionálně 
biorizikovými, při použití i likvidaci. Nesmí se požít. 
 
IMMUTREP RPR 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. 
 
IMMUTREP RPR 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 vyšší teplotě než je pokojová může dojít 
k znehodnocení reagencií. Nevystavujte reagencie 
přímému slunečnímu světlu. 
 
ŽÁDNÁ Z REAGENCIÍ NESMÍ ZMRZNOUT. Došlo by 
k nenávratnému poškození. 
 
Neskladujte testovací karty v mrazničce, skladujte je při 
pokojové teplotě a nedotýkejte se  
prsty testovacích ploch. Otisky prstů by mohly zanechat 
olejové skvrny, které by mohly  
znehodnotit výsledek. 
 

ODBĚR VZORKŮ 
 

Sérum: 
Nechte odebrat vzorek venózní krve od pacienta a 
nechte jej stát do vytvoření krevního koláče. 
Centrifugujte a pak pracujte se sérem. Požadujte 
čerstvý vzorek.  
 
Plazma: 
Nechte odebrat vzorek venózní krve od pacienta 
v protisrážlivém roztoku. Centrifugujte pak  
pracujte s plazmou. Požadujte čerstvý vzorek. 
 
K vyšetření nepoužívejte hemolytické, kontaminované 
nebo lipemické sérum či plazmu.  
Mohlo by dojít k falešně pozitivním nebo negativním 
výsledkům. 
 
Sérum může být skladováno při 2°C až  8°C maximálně 
48 hod. před vyšetřením. Vzorky se mohou též 
skladovat při -20°C maximálně 1 rok.. Rozmražené 
vorky musí být před vyšetřením důkladně promíchány. 
 
Vzorky znovu nezamražujte, mohlo by dojít k falešným 
výsledkům. 
 
NEŘEĎTE  VYŠETŘOVANÉ SÉRUM NEBO PLAZMU 
PŘED KVALITATIVNÍM TESTEM. 
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PŘÍPRAVA REAGENCIÍ 
 
Reagencie vytemperujte na pokojovou teplotu (20°C až  25°C) a před použitím je 
jemně promíchejte. Nevytvořte pěnu. 
 
Před použitím je třeba dobře promíchat suspenzi antigenu, aby byla dokonale 
homogenní. Souprava obsahuje plastikovou dávkovací lahvičku na antigen 
zakončena kapátkem. 
 
K použití odstraňte uzávěr z plastikové lahvičky a do středu lahvičky vložte dávkovací 
kapátko. 
Naplňte lahvičku a vložte konec kapátka a dobře protřepte suspenzi antigenu.  
Skladování antigenu v plastické nádobě snižuje životnost antigenu. Doporučuje se 
přelít zbytek antigenu do původní skleněné lahvičky. Plastikovou nádobku je nutné 
dobře promýt  
destilovanou vodou a nechat na vzduchu vysušit. 
 

OMEZENÍ V POUŽITÍ 
 
Jiné vzorky než je sérum a plazma nebyly validovány pro tento test. 
 
Není jiného použití pro tento výrobek. 
 
Slabý nebo podezřelý positivní výsledek by měl být znovu opakován.Diagnóza by 
neměla být uzavřena z jednoho výsledku klinického vyšetření. Při interpretaci testu je 
lepší vzít  v úvahu všechny klinické údaje.  
 
Falešně positivní reakce jsou známy a vyskytují se u RPR testů, když je u pacienta 
nalezeno jiné infekční onemocnění než je syfilis.Když je RPR test positivní je nutné 
provést treponemový test.OMEGA vyrábí a dodává soupravu IMMUTREP TPHA, 
která detekuje specifické antitreponeové protilátky. 
 
 

TESTY 
 
Kvalitativni Test 

1. Aplikujte 1 kapku (50l) pacientova vzorku do jednoho kroužku  
    na RPR testovací destičce. 
2. Vzorek rozetřete rovnoměrně po celé testovací ploše pomocí  
    plochého konce plastikové tyčky. 
3. Pomocí plastikové nádobky s kapátkem přidejte 1 kapku  

    antigenu (16l) na plochu se vzorkem . Nemíchat. 
4. Testovací destičku položte na třepačku a při 100 ot./min. po  
    dobu 8 minut ji nechte třepat. 
5. Bezprostředně po 8 minutách ohodnoťte výsledek vizuálně pod  
    zdrojem silného světla 
 
Semikvantitativni Test 
1. Připravte sérii ředění pacientova vzorku (1:2, 1:4, 1:8, 1:16,  

    1:32, 1:64 atd.) v izotonickém  roztoku (50l).             
2. Přeneste 1 kapku séra z každého typu ředění do testovacího  
    kroužku na destičce. 

3. Přidejte 1 kapku (16l) promíchané suspenze antigenu (Není  
    třeba míchat tyto dva komponenty dohromady). 
4. Testovací destičku položte na třepačku a při 100 ot./min. po  
    dobu 8 minut ji nechte třepat. 
5. Bezprostředně po 8 minutách ohodnoťte výsledek vizuálně pod  
    zdrojem silného světla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝSLEDKY A INTERPRETACE 
 

 Ke každé testovací sérii vzorků je nutné postavit kontroly soupravy nebo vzorky, kde 
je známá síla positivity či negativity. Negativní kontrola soupravy prokáže negativní 
výsledek po 8 minutách. Pozitivní kontrola soupravy prokáže positivní výsledek v titr 
1:4 +- při jedno dvojnásobném ředění po 8 minutách.Když kontroly soupravy nebo 
známé testovací vzorky nedají prokázaný výsledek pak musí být vyhodnocen jako 
neplatný. 
 
Kvalitativni Metoda 
Střední až silná agregace                                         reaktivní 
Jemně disperzní agregace                                       slabě reaktivní 
Bez viditelné agregace (jemně šedý povlak)            nereaktivní 
 
Semikvantitativni  Metoda 
Jako titr je určeno poslední ředění vzorku, které vykazuje jakoukoli agregaci částic. 
S Neprozónovým efektem byl detekován titr 1:128 s IMMUTREP RPR. 
 

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 
až  25°C) 
Jemně reagenci promíchejte převrácením nebo krouživým pohybem. 
 
K použití tohoto testu je potřeba minimální laboratorních zkušeností. 
Nepoužívejte poškozenou nebo kontaminovanou soupravu. 
 

HODNOCENÍ  DAT 
 

V roce 1995 v Referenčním centru pro syfilis v Bristol Public Health Laboratory ve 
Velké Británii bylo hodnoceno účinnost soupravy IMMUTREP RPR. 
 

               +                 - 

Negativní vzorky                              0               655 

Positivní vzorky                              20                 0 

 
Všechny testované vzorky s IMMUTREP RPR daly správný výsledek. 
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