
IMMUTREP VDRL ANTIGEN Ref OD011 
Δξέηαζη οποδιάγνωζηρ ηηρ ύθιληρ από διαθάνεια ή από  
ζωλήνα κποκίδωζηρ. ςνηηπήζηε ζε θεπμοκπαζία δωμαηίος.   
ΜΗΝ ΦΤΥΔΣΔ.  Μόνο για in-vitro διαγνωζηική σπήζη 
 

ΔΙΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΙΧΚΟΜΔΝΗ ΥΡΗΗ 
 
Σν IMMUTREP VDRL πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζηελ κε-
ηξεπνλεκηθή εμέηαζε θξνθίδσζεο γηα ηνλ πνηνηηθό θαη 
εκη-πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό ησλ reagin αληηζσκάησλ 
ζηνλ νξό. 
Μόλν γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε. 
 

ΑΡΥΗ ΣΟΤ TEST 
 
Σν IMMUTREP VDRL Αληηγόλν είλαη έλα κε-
ηξεπνλεκηθό αληηγόλν, ην νπνίν ζα αληρλεύζεη ην κε-
ηξεπνλεκηθό αληίζσκα (reagin) πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 
κόιπλζε ηεο ύθηιεο.  Όηαλ ην Αληηγόλν πξνζηίζεηαη 
ζην VDRL Buffered Αιαηνύρν Γηάιπκα ζρεκαηίδεη έλα 
γαιάθησκα από πνιύ κηθξά ζσκαηίδηα.  Σα ζσκαηίδηα 
απηά ζα ζρεκαηίζνπλ θξνθίδεο ζηελ παξνπζία ηνπ 
reagin, γηα λα παξαρζεί ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ην 
νπνίν ζα είλαη νξαηό θάησ από κηθξνζθόπην.  Η 
έιιεηςε θξνθίδσζεο ππνδεηθλύεη έλα αξλεηηθό 
απνηέιεζκα. 
 
Η εμέηαζε απηή έρεη βαζκνλνκεζεί ζε WHO Οξό 
Αλαθνξάο γηα Οξνδηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο γηα 
Σξεπνλεκηθέο Μνιύλζεηο- Ref 3-1980.  
 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
   

                                             Ref                

                                                                   OD011 
                                               

   

         
 
 
 
 
Αηώξεκα ηνπ 0.03% Καξδηνιηπίλε, 0.2% Λεθηζίλε θαη 
0.9% Υνιεζηεξίλε.  Αληνρή Δξγαζίαο. 
 

Soln Saline                          60ml  

Buffered Αιαηνύρν δηάιπκα.  Αληνρή Δξγαζίαο. 

Φύλλο Οδηγιών                                           1          
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΤΛΙΚΟ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΑΡΔΥΔΣΑΙ 
 
Γπάιηλεο δαθηπιηθέο δηαθάλεηεο 
Πεξηζηξεθόκελνο/Kahn αλαδεπηήξαο 
Γπάιηλνη ζσιήλεο 12 x 75mm 

Μηθξνπηπέηηεο γηα ρνξήγεζε 22, 50 θαη 1000l. 
Ιζνηνληθό αιαηνύρν δηάιπκα: 0.9% NaCI 

 
ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ 

 
Σα αληηδξαζηήξηα IMMUTREP VDRL δελ πεξηέρνπλ 
επηθίλδπλεο νπζίεο όπσο έρνπλ θαζνξηζηεί από ηνπο 
ηζρύνληεο Υεκηθνύο ηνπ Η.Β.  (Κξίζηκεο Πιεξνθνξίεο 
θαη πζθεπαζία γηα Πξνκήζεηα) θαλνληζκνύο. Όια ηα 
αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη, σζηόζν, λα αληηκεησπίδνληαη 
σο πηζαλνί θίλδπλνη ζε ρξήζε θαη γηα δηάζεζε.  Η ηειηθή 
δηάζεζε ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηελ ηνπηθή 
λνκνζεζία. Μελ θαηαπίλεηε. 
 
Σα αληηδξαζηήξηα IMMUTREP VDRL πεξηέρνπλ 
0.095% Αδίδην ηνπ Ναηξίνπ σο ζπληεξεηηθό πνπ κπνξεί 
λα είλαη ηνμηθό ζε πεξίπησζε θαηάπσζεο. Σν Αδίδην 
ηνπ Ναηξίνπ κπνξεί λα αληηδξάζεη κε κόιπβδν θαη 
ράιθηλα πδξαπιηθά θαη λα δεκηνπξγήζεη άθξσο 
εθξεθηηθά άιαηα.  Καηά ηελ δηάζεζε, απνκαθξύλεηε κε 
ηεξάζηηεο πνζόηεηεο λεξνύ.  
 

ΤΝΣΗΡΗΗ 
 
Σα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ζε 
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (20ºC κε 25ºC).  
Σν kit ζα απνδόζεη ζηα πιαίζηα ησλ πξνδηαγξαθώλ 
κέρξη ηελ δεισκέλε εκεξνκελία ιήμεο όπσο 
θαζνξίδεηαη από ηελ εκεξνκελία ηνπ πξντόληνο 
παξαγσγήο θαη δειώλεηαη επάλσ ζην kit θαη ηα 
ζπζηαηηθά ηνπ.   
 
 
 
 

Η εκεξνκελία ιήμεο είλαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα 
ζην κπνπθάιη θαη ζηελ εηηθέηηα ηνπ kit.  
Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηα αληηδξαζηήξηα κεηά ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο. 
 
Η έθζεζε ησλ αληηδξαζηεξίσλ ζε ππεξβνιηθέο 
ζεξκνθξαζίεο ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη.  Μελ εθηίζεηε 
ζε άκεζν ειηαθό θσο. 
 
ΜΗΝ ΦΤΥΔΣΔ ΚΑΝΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ 
γηαηί απηό ζα απνθέξεη κε αλαζηξέςηκε δεκηά. 
 
Σν κπνπθαιάθη ηνπ αληηγόλνπ πξέπεη λα θιεηζηεί θαιά 
κεηά από ηελ αθαίξεζε ελόο ηκήκαηνο ηνπ αληηγόλνπ.  
Φξνληίζηε λα κελ εηζάγεηε κία βξεγκέλε πηπέηηα κέζα 
ζην αληηγόλν γηαηί απηό ζα επηθέξεη θαηαθξήκληζε ηνπ 
αληηγόλνπ.  Αλ νη θξύζηαιινη γίλνπλ εκθαλείο ζην 
δηάιπκα ηνπ αληηγόλνπ κπνξνύλ λα επαλα-δηαιπζνύλ 
δεζηαίλνληαο ειαθξά ην πξντόλ ζηνπο 50

 o
C. 

 
ΤΛΛΟΓΗ ΓΔΙΓΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ 

 
πιιέμηε έλα δείγκα θιεβηθνύ αίκαηνο από ηνλ αζζελή 
θαη αθήζηε λα δεκηνπξγεζεί έλαο ζξόκβνο θαη 
ηξαβήμηε.  Φπγνθεληξήζηε ην ζξνκβνκέλν δείγκα 
αίκαηνο θαη ζπιιέμηε θαζαξό νξό. Απαηηνύληαη 
θθξέζθα δείγκαηα νξνύ.  
 
Μελ ρξεζηκνπνηείηε αηκνιπκέλνπο, κνιπζκέλνπο ή 
ιηπαηκηθνύο νξνύο γηα ηελ εμέηαζε γηαηί απηό ζα 
επεξεάζεη δπζκελώο ηα απνηειέζκαηα. 
 
Ο νξόο κπνξεί λα ζπληεξεζεί ζηνπο 2

o
C κε 8

o
C κέρξη 

θαη γηα 48 ώξεο πξηλ ηελ εμέηαζε.  Αλ απαηηεζεί 
κεγαιύηεξε ζπληήξεζε, δηαηεξήζηε ζηνπο  –20

o
C  

κέρξη 6 εβδνκάδεο.  Απνςπγκέλα δείγκαηα πξέπεη λα 
αλακηγλύνληαη πξηλ ηελ εμέηαζε. 
 
Μελ ςύρεηε-μεπαγώλεηε ηα ζπζηαηηθά 
επαλαιακβαλόκελα γηαηί ζα πξνθαιέζηε ςεπδή 
απνηειέζκαηα. 
 
Ο νξόο πξέπεη λα αδξαλνπνηεζεί ζεξκαίλνληαο γηα 30 
ιεπηά ζηνπο 56

 o
C. ζε πεξίπησζε πνπ παξέιζνπλ 

πεξηζζόηεξεο από 4 ώξεο αλάκεζα ζηελ ζέξκαλζε θαη 
ηελ εμέηαζε ν νξόο ζα πξέπεη λα επαλα-
αδξαλνπνηεζεί. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί CSF γηα ηελ 
εμέηαζε αιιά δελ απαηηείηαη ε αδξαλνπνίεζε κε 
ζέξκαλζε. 
  
ΜΗΝ ΑΡΑΙΧΝΔΣΔ ΣΟΝ ΟΡΟ ΣΗ ΔΞΔΣΑΗ ΠΡΙΝ 
ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟ ΠΟΙΟΣΙΚΟ TEST. 
 

ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΣΧΝ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ 
 
Όια ηα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα βξεζνύλ ζε 
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (20

o
C κε 25

o
C) θαη λα 

αλακεηρζνύλ απαιά πξηλ ηε ρξήζε.  Μελ επηθέξεηε 
αθξό. 
 
Γιαθάνεια εξέηαζηρ – Πηπεηηάξεηε 0.4ml ηνπ Buffered 
Αιαηνύρνπ δηαιύκαηνο κέζα ζε έλα πσκαηηζκέλν 
κπνπθάιη κε επίπεδε βάζε.  Έπεηηα πξνζζέζηε 0.5ml 
VDRL Αληηγόλνπ ζην αιαηνύρν δηάιπκα 
(ρξεζηκνπνηώληαο κία θαζαξή πηπέηηα) ξίμηε ηηο 
ζηαγόλεο κεηά από κία πεξίνδν 6 δεπηεξνιέπησλ ελώ 
πεξηζηξέθεηε ην κπνπθάιη ζε κία επίπεδε επηθάλεηα. 
πλερίζηε ηελ πεξηζηξνθή γηα πεξηζζόηεξα από 10 
δεπηεξόιεπηα θαη κεηά πξνζζέζηε 4.1ml ηνπ Buffered 
Αιαηνύρνπ δηαιύκαηνο.  Σν πξνεηνηκαζκέλν αληηγόλν 
είλαη ηώξα έηνηκν πξνο ρξήζε θαη πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηεζεί κέζα ζε 24 ώξεο αλ ην αληηγόλν 
δηαηεξεζεί ζηνπο 2 κε 8 

o
C. 

Δξέηαζη με ωλήνα – πάξηε έλα όγθν από ην 
αηώξεκα ηνπ VDRL Αληηγόλνπ όπσο έρεη εηνηκαζηεί γηα 
ηελ δηαθάλεηα εμέηαζεο.  Μεηά πξνζζέζηε 4 όγθνπο ηνπ 
0.9% δηαιύκαηνο Υισξηνύρνπ Ναηξίνπ θαη αλακείμηε 
δσεξά θαη επηηξέςηε λα ζηαζεί γηα ηνπιάρηζηνλ 5 ιεπηά 
πξηλ ηε ρξήζε.  Μελ ρξεζηκνπνηείηε κεηά από 2 ώξεο. 

VDRL Ag 



 

 
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 
 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΗ ΥΡΗΗ 
 

Η ρξήζε δεηγκάησλ εθηόο ηνπ νξνύ ή ηνπ CSF δελ έρνπλ επηβεβαησζεί ζε απηή ηελ 
εμέηαζε.   
 
Γελ ππάξρεη reuse πξσηόθνιιν γηα απηό ην πξντόλ.  
 
Έλα ρακειό ή θαζ’ ππνςία ζεηηθό απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα επαλαδηεμαρζεί.  Η 
δηάγλσζε δελ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη κόλν ζηα επξήκαηα κηαο θιηληθήο εξγαζίαο.  
Καηά ηελ εξκελεία ηεο εμέηαζεο ζπληζηάηαη λα ιακβάλνληαη ππόςε όια ηα θιηληθά 
δεδνκέλα. 
 
Έρνπλ παξαηεξεζεί ςεπδώο ζεηηθέο αληηδξάζεηο κε ην VDRL Αληηγόλν όηαλ ν 
αζζελήο έρεη ππνζηεί άιιεο κνιύλζεηο εθηόο από ύθηιε.  Αλ βξεζεί έλα ζεηηθό VDRL 
απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί έλα εμεηδηθεπκέλν ηξεπνλεκηθό test.  Ο νίθνο 
OMEGA  παξάγεη θαη δηαζέηεη IMMUTREP TPHA γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ 
εμεηδηθεπκέλσλ αληί-ηξεπνλεκηθώλ αληηζσκάησλ. 
 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΡΓΑΙΑ 
 

Ποιοηική Μέθοδορ 

1. Υνξεγήζηε 50l ηνπ αδξαλνπνηεκέλνπ νξνύ επάλσ ζηελ δαθηπιηθή 
δηαθάλεηα. 

2. Πξνζζέζηε 22l ηνπ αλαθηλεκέλνπ αληηγόλνπ ζην δείγκα. (Γελ απαηηείηαη ε 
αλάκεημε ησλ δύν ζπζηαηηθώλ.) 

3. Πεξηζηξέςηε ηελ δηαθάλεηα εμέηαζεο γηα 4 ιεπηά ζηα 180 r.p.m. 
4. Ακέζσο κεηά ηα 4 ιεπηά, επηζεσξήζηε ην απνηέιεζκα κηθξνζθνπηθά κε 

κεγέζπλζε100x. 
 
Ημι Ποζοηική Μέθοδορ 
1. Υξεζηκνπνηώληαο ηζνηνληθό αιαηνύρν δηάιπκα εηνηκάζηε δηαδνρηθέο 

αξαηώζεηο ηνπ αδξαλνπνηεκέλνπ νξνύ ηνπ αζζελνύο (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 
1/32, 1/64 θιπ.) 

2. Μεηαθέξεηε 50l από θάζε αξαίσζε ηνπ νξνύ ζηνλ δηαγλσζηηθό θύθιν 
επάλσ ζηε δηαθάλεηα. 

3. Πξνζζέζηε 22l ηνπ αλαθηλεκέλνπ αληηγόλνπ ζην δείγκα.  (δελ είλαη 
απαξαίηεηε ε αλάκεημε απηώλ ησλ δύν ζπζηαηηθώλ). 

4. Πεξηζηξέςηε ηε δηαθάλεηα/θάξηα γηα 4 ιεπηά ζηα 180 r.p.m. 
5. Ακέζσο κεηά ηελ πάξνδν ησλ 4 ιεπηώλ, επηζεσξήζηε ην απνηέιεζκα 

κηθξνζθνπηθά κε κεγέζπλζε 100x. 
 
 
Δξέηαζη ωλήνα 
1.    Υνξεγήζηε 0.5ml ηνπ αδξαλνπνηεκέλνπ νξνύ ηνπ δείγκαηνο ζε έλα ζσιελάθη. 
2. Πξνζζέζηε 0.5ml ηνπ αξαησκέλνπ αληηγόλνπ  ζην ζσιήλα.          
3. Αλαθηλήζηε ην ζσιελάθη ρξεζηκνπνηώληαο έλα αλαδεπηήξα Kahn γηα 5 ιεπηά. 
4. Φπγνθεληξήζηε ην ζσιελάθη ζηα 2000 rpm γηα 10 ιεπηά. 
5. Αλαθηλήζηε ην ζσιελάθη γηα έλα ιεπηό θαη δηαβάζηε ακέζσο. 
 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΡΜΗΝΔΙΑ 
 
Σα γλσζηά επίπεδα ηηκώλ ησλ δεηγκάησλ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη κε θάζε ηξέμηκν 
ηεο εμέηαζεο. Αλ ηα επίπεδα γλσζηώλ δεηγκάησλ  ησλ ρξεζηώλ δελ δίλνπλ ηα 
αλακελόκελα απνηειέζκαηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ζα πξέπεη λα 
ζεσξεζνύλ αλαμηόπηζηα. 
 
Ποιοηική Μέθοδορ 
Μέηξηα θαη ηεξάζηηα θξνθίδσζε Δλεξγό 
Γηαζθνξπηζκέλε θξνθίδσζε θαηά ιεπηό ηξόπν Αζζελώο Δλεξγό 
Με εκθαλήο θξνθίδσζε, εκθάληζε απαινύ γθξη Με Δλεξγό 
Ημι-Ποζοηική Μέθοδορ 
Ο ηίηινο είλαη ε ηειεπηαία αξαίσζε πνπ παξάγεη έλα αληηδξαζηηθό απνηέιεζκα. 
 
Δξέηαζη ωλήνα 
Κξνθίδσζε ζην ζσιήλα   -  Eλεξγό  
Με εκθαλήο θξνθίδσζε   -  Με Δλεξγό 
Οη ηίηινη ηνπ 1/128 έρνπλ αληρλεπζεί κε IMMUTREP VDRL ρσξίο prozone ( Hook ) 
effect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ 
 
Υξεζηκνπνηείζηε έλα tip κηαο ρξήζεο γηα θάζε δείγκα γηα λα απνθύγεηε ηελ 
επηκόιπλζε. 
 
Βηδώζηε ηα θαπάθηα ζε όια ηα αληηδξαζηήξηα ακέζσο κεηά ηε ρξήζε. 
 
Πξηλ ηελ εθθίλεζε ηεο εξγαζίαο θέξηε όια ηα αληηδξαζηήξηα ζε ζεξκνθξαζία 
δσκαηίνπ (20

o
C κε 25

o
C).  Αλαδεύζηε απαιά όια ηα αληηδξαζηήξηα κε απαιή 

αληηζηξνθή ή ζηξνβίιηζκα. 
 
Γηα ρξήζε από εξγαδόκελνπο κε ηνπιάρηζηνλ βαζηθή εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε. 
 
Μελ ρξεζηκνπνηείηε ραιαζκέλα ή κνιπζκέλα ζπζηαηηθά ηνπ kit. 
 

ΔΚΣΙΜΗΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 
 
Η επαλαιεςηκόηεηα ηνπ Immutrep VDRL εείλαη 100% ( +/- κία δηπιή αξαίσζε). 

 Immutrep VDRL Οιηθά 

 + -  

Με Θεξαπεπκέλε ύθηιε 20 1 21 

Θεξαπεπκέλε ύθηιε 26 5 31 

Φπζηνινγηθά Γείγκαηα 5 448 453 

 51 454 505 

 
Οιηθή επαηζζεζία 20/21 + 26/31 = 46/52 = 88.5% 
Δμεηδίθεπζε 448/453 = 98.9% 
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