
Експрес-тест візуального оцінювання на виявлення активності уреази 
Хелікобактер пілорі у зразку біопсії

9. СТАБІЛЬНІСТЬ ПРИ ЗБЕРІГАННІ ТА УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ
Зберігати тест 
●   в упаковці виробника
●   в темному сухому місці з температурою від +15 °С до +50 °С
●   у захищеному від механічних впливів місці (тертя, тиск, удари)
●   тримайте прилад подалі від парів аміаку, вологи та прямих сонячних променів
При зберіганні при цій температурі пристрій стабільний протягом 24 місяців. Термін придатності 
вказаний на етикетці упаковки тесту. Транспортування будь-яким видом транспорту з температурою 
від -50 °С до +60 °С, герметичний. Термін транспортування не повинен перевищувати 1 місяця.

10. ГАРАНТІЯ
Виробник повинен виправити всі дефекти, виявлені в будь-якому тесті (Дефектний виріб), що є 
результатом невідповідних матеріалів або недбалого виготовлення та які перешкоджають механічному 
функціонуванню або передбачуваному використанню Продукту, включаючи, але не обмежуючись 
ними, функції, визначені в специфікаціях виробника на товар. Однак, будь-яка гарантія вважатиметься 
недійсною, якщо виявлено, що помилка була викликана жорстоким поводженням, неправильним 
використанням, випадковим пошкодженням, неправильним зберіганням або використанням виробу 
для операцій за межами визначеного обмеження або поза їх специфікацією, всупереч інструкціям, 
наведеним у інструкції з експлуатації.
Термін дії цієї гарантії становить 24 місяці з дати виготовлення.

11. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ
●  Уповноважений представник: ТОВ «АЛСЕНА», пров. Хвойний, 8-Б, 65059, м. Одеса, Украïна, 
тел.: +38 050 173 82 97, +38 098 404 52 09 e-mai: alsenatest@ukr.net 
●  Виробник: ТОВ «Асоціація Медицини і Аналітики», 17 лінія В.О., 4-6, 199034, Санкт-Петербург, 
Росія, тел.: (007) 812 321-7501, e-mail: ama@sp.ru; web: www.amamed.eu

12. ДОВІДКА
Публікація Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США (Бетесда, Меріленд, США) 
Біобезпека в мікробіологічних та біохімічних лабораторіях, 1999, 4-е вид. (CDC/NIH) і № (CDC) 
88-8395 про звіти про процедури лабораторної безпеки при різних захворюваннях.

Пояснення символів, що використовуються на етикетці.
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1. ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ПРИНЦИП ДІЇ
Цільове використання – специфічне швидке виявлення Хелікобактер пілорі шляхом 
встановлення наявності уреазної активності у зразку біопсії, взятому у дорослих пацієнтів чи 
дітей під час процедури гастроскопії. 
Принцип роботи АМА РУТ Про (AMA RUT Pro) заснований на зміні кольору індикатора після 
поміщення зразка біопсії на реактивний елемент тесту. У разі активності уреази в зразку біопсії 
на тильнiй стороні тесту з’являється червона або пурпурова пляма.
Зразками біоматеріалу можуть бути: 
●   Зразок біопсії, взятий з будь-якої частини шлунка.
●   Зразок біопсії, взятий з дванадцятипалої кишки. 
Розмір біопсійного зразка повинен бути не менше 2 мм.

2. ДИЗАЙН ТЕСТУ
Тест – прямокутної форми з 24-ма сегментами, на який вкладені реактивні елементи та 
герметично закриті захисним покриттям. Пристрій призначений для проведення 24 випробувань. 
Коли відкривається один сегмент, інші сегменти залишаються герметично закритими і можуть 
далі використовуватися або зберігатися.

3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Для діагностики in vitro.
Після закінчення тестування зразок біопсії може бути застосован для подальшого гістологічного дослiдження.

! Обережно: 
Обробляти зразки біопсії як потенційно небезпечний матеріал.
Усі зразки біопсії слід розцінювати як потенційно заражені та поводитися з ними так, ніби вони 
інфекційні. Будь ласка, зверніться до місцевих чи національних норм. Завжди використовуйте 
захисні рукавички, обробляючи проби пацієнтів. Прочитайте всі інструкції перед виконанням 
тесту. Не використовуйте тест після закінчення терміну придатності. Відмовтеся від 
використаних сегментів тесту на біологічно небезпечні відходи відповідно до місцевих та 
національних норм.

4. НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО НЕ ПРЕДСТАВЛЕНІ
●   Щипці
●   Таймер 
●   Неопудрені рукавички

5. ПІДГОТОВКА ДО ТЕСТУ

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУ
1)  Використовуйте сухі чисті щипці. Помістіть зразок біопсії на реактивний елемент тестового сегмента.

! Увага:
Зразок біопсії повинен бути розміщений безпосередньо на реактивному елементі тестового 
сегмента і не повинен виходити за його межі.

7. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУ
Наявність червоної або пурпурової плями на реактивному елементі тесту свідчить про активність 
уреази в біопсії. Чим вище активність уреази, тим швидше час виявлення. 
Якщо реактивний елемент залишається жовтим, активність уреази в зразку біопсії відсутня. 

Попередження! Необхідно враховувати лише червоний або пурпурний колір!
Зверніть увагу, що вдосконалена версія тесту під назвою АМА РУТ Експерт (AMA RUT Expert) 
дозволяє автоматичне зчитування результатів тесту з використанням АМА РУТ Рідер (AMA RUT 
Reader), для отримання додаткової інформації відвідайте amaгut.com.

8. ОБМЕЖЕННЯ
Помилково негативні результати можуть виникнути, якщо пацiент приймав:
●   антибіотики, що інгібують Хелiкобактер пілорі, які приймали менш за 4-6 тижнів до обстеження;
●  препарати, що інгібують кислоту (блокатори  РРI або H2), антисекреторні засоби, протизапальні 
засоби, анальгетики та вісмутові препарати приймалися менш чим за 14 днів до проведення обстеження.
Як і у випадку будь-якої діагностичної процедури, результати тестування повинні інтерпретуватися з 
урахуванням клінічної картини пацієнта та будь-якої іншої інформації, доступної лікареві.

2)  За допомогою розрізу на захисному покритті закріпіть його на несучому сегменті. Точно 
закрийте кришку, щоб запобігти висиханню зразка біопсії всередині. Пусковий період.

3)  Простежте за зміною кольору реактивного елемента на стороні оцінки результатів 
через 5 хвилин. (див. Малюнок 1)

Надіньте рукавички.
Відокремте необхідну кількість тестових сегментів у лінії перфорації.
Акуратно відкрийте захисну кришку. Не відривайте її.
Покладіть підготовлений сегмент(и) на рівну поверхню.

Захисне покриття

Малюнок 1

Малюнок 2

Малюнок 3

Малюнок 4

Реактивний елемент – сторона 
для розміщення зразка біопсії.

Реактивний елемент – сторона 
для оцінки результату.


