
AVITEX ASO  Ref OD083/OD033/OD033/E 
Οπολογική εξέηαζη για ηην ανίσνεςζη ηων Ανηιζωμάηων ηος  
ηπεπηόκοκκος ςνηηπήζηε ζηοςρ 2

o
C με 8

o
C. 

ΜΗΝ ΚΑΣΑΦΤΥΔΣΔ.  Μόνο για in-vitro διαγνωζηική σπήζη. 
 

ΔΙΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΙΧΚΟΜΔΝΗ ΥΡΗΗ 
 
Σο AVITEX ASO είναι μία εξέηαζη latex ηαρείαο 
ζπγθόιιεζεο γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αληηζσκάησλ anti-
ζηξεπηνιπζίλεο-O (ASO) ζηνλ αλζξώπηλν νξό. 
 
Σα αληηζώκαηα ASO βξίζθνληαη ζηνλ νξό ησλ αζζελώλ 
ζε απόθξηζε ηεο κόιπλζεο κε αηκνιπηηθέο νκάδεο 
ζηξεπηόθνθθσλ A, C ή G. Η ηξεπηνιπζίλε-O είλαη 
πνιύ αληηγνληθήθαη επνκέλσο νη αζζελείο κε απηέο ηηο 
κνιύλζεηο παξάγνπλ ζπγθεθξηκέλα αληηζώκαηα πνπ 
είλαη αληρλεύζηκα από ην αληηδξαζηήξην AVITEX ASO. 
Μόλν γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε. 
 

ΑΡΥΗ ΣΟΤ TEST 
 
Σα ζωμαηίδια ηος AVITEX ASO latex είλαη 
επηζηξσκέλα κε θαζαξή θαη ζηαζεξνπνηεκέλε 
ζηξεπηνιπζίλε-O.  Όηαλ ην αηώξεκα ηνπ latex 
αλακεηγλύεηαη κε ηνλ νξό πνπ πεξηέρεη απμεκέλα 
επίπεδα ησλ ASO αληηζσκάησλ ζε κία δηαθάλεηα, 
παξαηεξείηαη θαζαξή ζπγθόιιεζε κέζα ζε 2 ιεπηά. 
 
Απηή ε εμέηαζε έρεη βαζκνλνκεζεί ζε WHO ASO First 
International Standard Preparation 97/662. 
 

CONTENTS  
 

             Ref             Ref                Ref                

                                   OD083        OD033        OD033/E 
 

 

 
 

 

LATEX 

Αηώξεκα ζσκαηηδίσλ latex πνιπζηεξελίνπ ( πεξίπνπ 
1.5%) επηζηξσκέλα κε ζηξεπηνιπζίλε O.  Αληνρή 
Δξγαζίαο. 
 

CONTROL +   0.5ml          0.5ml        N/A 

Θεηηθό Control. Οξόο πνπ πεξηέρεη αληηζώκαηα anti-
streptolysin-O. Αληνρή Δξγαζίαο. 
 

CONTROL –    0.5ml          0.5ml       N/A 

Αξλεηηθό Control. Οξόο ρσξίο ηα αληηζώκαηα ηεο anti-
streptolysin-O.  Αληνρή Δξγαζίαο. 
 
ΑΝΑΓΔΤΣΗΡΔ                   50              100          N/A 
ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΔΞΔΣΑΗ       1                  1           N/A 
ΜΙΑ ΥΡΗΗ 
ΦΤΛΛΟ ΟΓΗΓΙΧΝ                1                  1              1 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΤΛΙΚΟ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΑΡΔΥΔΣΑΙ 
 

Μηθξνπηπέηηεο (50 l) 
Ιζνηνληθό αιαηνύρν δηάιπκα (0.9% NaCI) 
 

ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ 
 
Σα αληηδξαζηήξηα AVITEX ASO πεξηέρνπλ πιηθά 
αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο ηα νπνία έρνπλ εμεηαζηεί θαη 
έρνπλ επηβεβαησζεί σο αξλεηηθά γηα HCV, HIV I θαη HIV 
II αληηζώκαηα, θαη HBsAg από εγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο 
ζε επίπεδν ελόο δόηε.  Δπεηδή θακία εμέηαζε δελ 
κπνξεί λα πξνζθέξεη απόιπηε ζηγνπξηά όηη ηα πξντόληα 
πνπ πξνέξρνληαη από αλζξώπηλε πεγή δελ ζα 
κεηαδόζνπλ κνιπζκαηηθνύο παξάγνληεο ζπληζηάηαη ηα 
αληηδξαζηήξηα κέζα ζε απηό ην kit λα ρεηξηζηνύλ κε 
ζσζηή θξνληίδα θαη πξνζνρή θαηά ηελ ρξήζε θαη 
δηάζεζε.   
Όια ηα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη, σζηόζν, λα 
αληηκεησπίδνληαη σο πηζαλνί θίλδπλνη ζε ρξήζε θαη γηα 
δηάζεζε. 
Μελ θαηαπίλεηε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Σα αληηδξαζηήξηα AVITEX ASO 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. 
 
Σα AVITEX αληηδξαζηήξηα πεξηέρνπλ 0.095% Αδίδην 
ηνπ Ναηξίνπ σο ζπληεξεηηθό πνπ κπνξεί λα είλαη ηνμηθό 
ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. 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 ζπληεξνύληαη ζε 
ζεξκνθξαζίεο κεηαμύ 2

o
C κε 8

o
C.  

 
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. 
 

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 θξέζθνο 
νξόο θαη δείγκαηα.  
 
Μελ ρξεζηκνπνείηε 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. 
 
ΜΗΝ ΑΡΑΙΧΝΔΣΔ ΣΟΝ ΟΡΟ ΣΗ ΔΞΔΣΑΗ ΠΡΙΝ 
ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟ ΠΟΙΟΣΙΚΟ TEST. 

Latex 
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AN ISO 9001 & 13485 CERTIFIED COMPANY 
 

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. 

 
Η δηαθάλεηα ηνπ test slide ζα πξέπεη λα θαζαξηζηεί δηεμνδηθά πξηλ ηε ρξήζε γηαηί ηα 
ίρλε ηνπ απνξξππαληηθνύ ή πξνεγνύκελσλ ζπζηαηηθώλ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην 
απνηέιεζκα. 
Πξνηεηλόκελε δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ: 
1. Οη ρξεζηκνπνηεκέλεο θάξηεο πξέπεη λα βπζίδνληαη ακέζσο ζε έλα 

απνζηεηξσκέλν δηάιπκα.  Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο απνζηείξσζεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

2. Οη θύθινη αληίδξαζεο πξέπεη λα ηξηθηνύλ θπζηθά κε κε-ζηηιβσηηθό πιηθό γηα 
λα δηαζθαιηζηεί ε απνκάθξπλζε πηζαλώλ πξνζθνιιεκέλσλ ζπζηαηηθώλ. 

3. Ξεπιύλεηε δηεμνδηθά κε εμαγληζκέλν λεξό. 
4. Αθήζηε ηελ θάξηα αληίδξαζεο λα ζηεγλώζεη. 
5. Φεθάζηε ηηο θάξηεο κε έλα αιθννινύρν δηάιπκα 70%. 
6. Αθήζηε ην αιθνόι λα εμαηκηζηεί πξηλ ηελ επαλα-ρξήζε. 
 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΗ ΥΡΗΗ 
 

Η ρξήζε άιισλ δεηγκάησλ εθηόο από απηά ηνπ νξνύ δελ έρνπλ επηβεβαησζεί ζε απηή 
ηελ εμέηαζε.   
 
Γελ ππάξρεη reuse πξσηόθνιιν γηα απηό ην πξντόλ.  
 
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. 
 
Θεηηθέο αληηδξάζεηο κπνξεί λα παξαηεξεζνύλ ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ από 
θιηληθέο πεξηπηώζεηο όπσο ε ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, ακπγδαιίηηδα θαη δηάθνξεο 
άιιεο κνιύλζεηο όπνπ έρνπλ παξαηεξεζεί απμεκέλα επίπεδα ASO. 
 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΡΓΑΙΑ 
 
Ποιοηική Μέθοδορ 
1. Αθήζηε ηα αληηδξαζηήξηα θαη ηνλ νξό ηνπ αζζελνύο λα έξζνπλ ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

2. Μεηαθέξεηε κία ζηαγόλα (50l) από ηνλ νξό ηνπ αζζελνύο ζηνλ δηαγλσζηηθό 
θύθιν επάλσ ζηε δηαθάλεηα. 

3. Αλαθηλήζηε ην αληηδξαζηήξην latex, κεηά ρξεζηκνπνηώληαο ην παξερόκελν 
ζηαγνλόκεηξν, πξνζζέζηε κία ζηαγόλα ηνπ αησξήκαηνο ζηνλ θύθιν ηεο 
εμέηαζεο. 

4. Αλακείμηε ηηο ζηαγόλεο κε ηε ρξήζε αλαδεπηήξα κηαο ρξήζεο δηαζθαιίδνληαο 
θάιπςε ηνπ θύθινπ εμέηαζεο κε ηελ αλάκεημε. 

5. Απαιά θαη νκνηόκνξθα, θνπλήζηε θαη πεξηζηξέςηε ηελ δηαθάλεηα εμέηαζεο 
γηα 2 ιεπηά ελώ εμεηάδεηε ηελ δηαθάλεηα εμέηαζεο γηα ζπγθόιιεζε. 

 
Ημι- Ποιοηική Μέθοδορ 
1. Υξεζηκνπνηώληαο ηζνηνληθό αιαηνύρν δηάιπκα εηνηκάζηε δηαδνρηθέο 

αξαηώζεηο γηα ηνλ νξό ηνπ αζζελνύο (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 θιπ) 

2. Μεηαθέξεηε κία ζηαγόλα (50l) από θάζε αξαίσζε νξνύ ζηνλ θύθιν ηεο 
εμέηαζεο επάλσ ζηε δηαθάλεηα. 

3. Αλαθηλήζηε ην latex αληηδξαζηήξην, έπεηηα ρξεζηκνπνηώληαο ην παξερόκελν 
ζηαγνλόκεηξν, πξνζζέζηε κία ζηαγόλα ηνπ αησξήκαηνο ζηνλ θύθιν ηεο 
εμέηαζεο. 

4. Αλακείμηε ηηο ζηαγόλεο ρξεζηκνπνηώληαο αλαδεπηήξα κηαο ρξήζεο 
δηαζθαιίδνληαο ηελ θάιπςε ηνπ θύθινπ εμέηαζεο κε ηελ αλάκεημε. 

5. Απαιά θαη νκνηόκνξθα, θνπλήζηε θαη πεξηζηξέςηε ηελ δηαθάλεηα εμέηαζεο 
γηα 2 ιεπηά ελώ εμεηάδεηε ηελ δηαθάλεηα εμέηαζεο γηα ζπγθόιιεζε. 

 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΡΜΗΝΔΙΑ 

 
Δμεηάζηε ηε δηαθάλεηα ηνπ Test θάησ από δπλαηό θσο κεηά από 2 ιεπηά.   
 
Σα controls ηνπ Kit ή νη γλσζηέο ηηκέο δεηγκάησλ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη κε θάζε 
ηξέμηκν ηεο εμέηαζεο.  Σν αξλεηηθό control ηνπ kit ζα πξέπεη λα δώζεη έλα αξλεηηθό 
απνηέιεζκα κεηά από 2 ιεπηά. Σν ζεηηθό control ηνπ kit ζα πξέπεη λα δώζεη έλα 
ζεηηθό απνηέιεζκα ζε έλα ηίηιν ηνπ 1/4 +/- κηαο δηπιήο αξαίσζεο κεηά από 2 ιεπηά.  
Αλ ηα επίπεδα ησλ control ή ησλ γλσζηώλ ρξεζηώλ δείγκαηα δελ δίλνπλ ηα 
αλακελόκελα απνηειέζκαηα, ηα απνηειέζκαηα ηνπ test ζα πξέπεη λα ζεσξεζνύλ 
αλαμηόπηζηα.  Έλα ρακειό ή θαζ’ ππνςία ζεηηθό απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα 
επαλαδηεμαρζεί. 
  
 
 

ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟ 
 
Έλα ζεηηθό απνηέιεζκα ππνδεηθλύεηαη από ηελ εκθαλή κνξθή ζπγθόιιεζεο ηνπ 
latex, ζε έλα θαζαξό δηάιπκα. Έλα αξλεηηθό απνηέιεζκα ππνδεηθλύεηαη από ηελ κε 
αιιαγή ζην αηώξεκα ηνπ latex ζηελ δηαθάλεηα ηεο εμέηαζεο. 
 
Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζα απνθηεζνύλ ζε κία ζπγθέληξσζε ASO ζηνλ νξό ησλ 
200IU/ml ή παξαπάλσ θαη ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζα απνθηεζνύλ ζε κία 
ζπγθέληξσζε ASO θάησ ησλ 200 IU/ml. 
 

ΗΜΙ-ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟ 
 
Η ζπγθέληξσζε ASO κπνξεί ηόηε λα ππνινγηζζεί θαηά πξνζέγγηζε 
πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ θάθηνξα αξαίσζεο (π.ρ. 2, 4, 8 ή 16) κε ην όξην αλίρλεπζεο, 
π.ρ. 200, γηα λα δώζεη έλα αξηζκό ηεο IU/ml ζπγθέληξσζεο π.ρ. αλ ν ηίηινο 
ζπγθόιιεζεο παξνπζηαζηεί ζην 1/4 ε  ζπγθέληξσζε ηνπ ASO ζηνλ νξό θαηά 
πξνζέγγηζε είλαη 4 x 200 =  800 IU/ml.  
Οη ηίηινη ηνπ1026 IU/ml έρνπλ αληρλεπζεί κε Avitex ASO 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 AVITEX ASO είλαη 100% (+/- κία δηπιή αξαίσζε). 
 

 Avitex ASO Οιηθά 

 + -  

ASO + 48 1 49 

ASO - 2 67 69 

 50 68 118 

 
Δπαηζζεζία 48/49 = 97.96% 
Δμεηδίθεπζε 115/118 = 97.46% 
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