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Trousse pour le dosage 
Immunoradiométrique du CA 15-3 dans le 

sérum ou le plasma 

Pour diagnostic In Vitro  

Kit for the immunoradiometric assay of the 
CA 15-3 antigen in human serum or plasma 

For In Vitro diagnostic use  

Immunoradiometrischer Test zur 
quantitativen Bestimmung von CA 15-3 im 

Serum und Plasma 

Zur In Vitro Diagnostik 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des kits : 

ELSA 4 x 24 tubes ELSA 4 x 24 tubes ELSA 4 x 24 Röhrchen 
Traceur ≤ 555 kBq  1 x 30 mL Tracer ≤ 555 kBq  1 x 30 mL Tracer ≤ 555 kBq  1 x 30 mL 
Calibrateur 0 1 x 2 mL Calibrator 0 1 x 2 mL Kalibrator 0 1 x 2 mL 
Calibrateurs 1 - 5 5 x 2 mL Calibrators 1 - 5 5 x 2 mL Kalibratoren 1 – 5 5 x 2 mL 
Contrôle 1 x 0,2 mL Control  1 x 0.2 mL Kontrolle 1 x 0,2 mL 
Diluant 1 x 100 mL Diluent 1 x 100 mL Diluent 1 x 100 mL 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1 
Notice d’utilisation 1 Instruction for use 1 Gebrauchsinformation 1 

Attention:  Certains réactifs contiennent de l’azoture de sodium Warning:  Some reagents contain sodium azide Achtung:  Einige Reagenzien enthalten Natriumazid 

Kit per il dosaggio immunoradiometrico del 
CA 15-3 nel siero o nel plasma 

Per uso diagnostico In Vitro  

Equipo para la determinación 
inmunorradiométrica del CA 15-3 

en suero o plasma 

Para uso de diagnóstico In Vitro  

Τυποποιημένη συσκευασία για τον ραδιο-
ανοσολογικό προσδιορισμό του αντιγόνου 

CA 15-3 σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα. 

Για διαγνωστική χρήση in vitro 

Contenuto del kit : Contenido del equipo : Περιεχόμενα της τυποποιημένης συσκευασίας 

ELSA 4 x 24 provette ELSA 4 x 24 tubos ELSA 4 x 24 σωλήνων 
Tracciante ≤ 555 kBq  1 x 30 mL Trazador ≤ 555 kBq  1 x 30 mL Ιχνηθέτης ≤ 555 kBq  1 x 30 mL 
Calibratore 0 1 x 2 mL Calibrador 0 1 x 2 mL Πρότυπο 0 1 x 2 mL 
CAlibratori 1 - 5 5 x 2 mL Calibradores 1 – 5 5 x 2 mL Πρότυπα 1 – 5 5 x 2 mL 
Controllo 1 x 0,2 mL Control 1 x 0,2 mL Ορός μάρτυς 1 x 0,2 mL 
Diluente 1 x 100 mL Diluyente 1 x 100 mL Διαλύτης 1 x 100 mL 
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1 
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Οδηγίες χρήσεως 1 

Attenzione:  Alcuni reagenti contengono sodio azide Precauciones:  Algunos reactivos contienen azida sódica Προσοχή: Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο νατρίου 

 
 
 



 Explication des 
symboles 

Explanation of 
symbols  

Erläuterung der 
Sumbole 

Spiegazione dei 
simboli 

Significado de 
los simbolos 

Eπεξήγηση των 
συμβόλων  

Significadodo
s simbolos 

Wyjaśnienie 
symboli Jelmagyarázat  Обяснение на 

символите 
Объяснени
е символов 

Objašnjenje 
simbola  

 

Conforme aux 
normes 

européennes 
European conformity 

CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 

 europea 

Conformidad 
europea 

European 
conformity 

Conformidad 
com as 
normas 

europeias 

Zgodne z 
normami 

europejskimi 

Megfelel az 
európai 

szabványoknak 

Европейската 
съответствиет

о 

Европейское 
соответствие 

Evropska 
usaglašenost 

 
T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation 

Limitierung der 
Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 

almacenamiento 

Περιορισμός 
θερμοκρασίας 

φύλαξης 

Limite da 
temperatura de 
armazenagem 

Graniczna 
temperatura 

przechowywania 

Tárolási 
hőmérséklethat

ár 

Ограничаване 
на 

температурата 
на съхранение 

Ограничение 
температуры 
хранения 

Ograničenje 
temperature za 

čuvanje 

 
N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote 

Κωδικός 
παρτίδας 

Lote Numer partii Gyártási szám номер номер партии Šifra serije 

 
Utiliser jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro 

Consumir antes 
de Ημερομ. λήξης Utilizado por Zużyć do  

Felhasználható 
az alábbi 
dátumig : 

Използвайте 
от 

дата 
истечения 
срока 

действия 

Upotrebiti do 

 

Consulter la 
notice d’utilisation 

Consult operating 
instructions 

Das Handbuch zu 
Rate ziehen 

consultare le 
istruzioni per 

l‘USO 

Consultar las 
instrucciones de 

manejo o 
funcionamiento 

Ανατρέξτε στις 
οδηγίες χρήσης 

Consulte o 
manual  de 
operações 

Patrz dołączona 
ulotka 

Olvassa el a 
használati 
utasítást 

Консултирайт
е се с 

инструкциите 
за употреба 

Учитывать 
Руководство 

по 
эксплуатации 

Pogledajte 
uputstvo za 

upotrebu 

 

Diagnostic In 
Vitro 

In Vitro Diagnostic 
device 

In-
VitroDiagnostisch

e Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro 

Dispositivo de 
diagnóstico In 

Vitro 

Διαγνωστική 
συσκευή In Vitro 

Dispositivo de 
diagnostico In 

Vitro 

Diagnostyka In 
Vitro 

In vitro 
diagnosztika 

За ин витро 
диагностика 
устройство 

In Vitro 
диагностическ
ое устройство 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

 
Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 

από την 
Fabricado por Wyprodukowane 

przez Gyártja: Произведено 
от 

Изготовитель Proizveo 

 
Référence Catalogue number Katalog Nr. N. catalogo 

Número de 
catálogo 

Αριθμός 
καταλόγου 

Número do 
catalogo Wzorzec Referenciakész

ítmény 
Каталожен 
номер 

номер по 
каталогу Kataloški broj 

 
Nombre de tests Number of 

determinations 
Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 
Número de 

determinações 
Liczba probówek 

A kémcsövek 
száma 

Брой 
определяния 

Количество 
определений 

Broj 
određivanja 

 
Traceur 

radioactif Radioactive tracer 
Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo 

Trazador 
radiactivo 

Ραδιενεργός 
ιχνηθέτης 

Marcador 
radioativo 

Znacznik 
radioaktywny 

Nyomjelző 
izotóp 

Покритите 
тръби 

пробирки с 
покрытием 

Radioaktivni 
indikator 

 
Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Calibrador Kalibrator Kalibrátor Калибратор калибратор Kalibrator 

 
Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Μάρτυρας Controle Kontrola Kontroll Контрол Управление Kontrola 

 Diluant Diluent 
Verdünnungs-

mittel Diluente Diluyente Αραιωτικό Diluente Rozcieńczalnik Hígítószer разредител разбавитель Razblaživač 

 
 

FRA ENG DEU ITA SPA ELL POR HUN POL BUL RUS SRB 



 
 

MISE A JOUR / UPDATING 
 

 

 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente :  
Modification code langue Serbe. 
 
 

 
Changes from the previous version:   
 Modification Serbian language code. 

 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:   
Änderung serbischer Sprachcode. 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:   
Modifica codice lingua serba. 
 
 
Cambios desde la versión anterior:   
Modificación del código de idioma serbio. 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Τροποποίηση κώδικα σερβικής γλώσσας. 
 
 
Alterações em relação à versão anterior:   
Modificação do código de idioma sérvio. 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:   
Modyfikacja kodu języka serbskiego. 
 
 
Változások az el őző verzióhoz képest:  
Szerb nyelvkód módosítása. 
 
 
Промени от предишната версия:  
Промяна на кода на сръбския език. 
 
   
Изменения по сравнению с предыдущей версией:  
Модификация Сербский язык. 
 
 

        Promene od prethodne verzije:   
Izmjena kod srpske jezika. 

ELSA-CA15-3  
Cisbio Bioassays - Juillet  2018 - Modèle 032 

FRA 

ENG 

DEU 

ITA 

SPA 

ELL 

HUN 

RUS 

POR 

POL 

BUL 

SRB 



 

4 
 

ELSA-CA15-3 
Cisbio Bioassays - юли  2018 - Модел 032 

BUL 

 

 
1. ИМЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ       
ELSA-CA15-3 е кит за имунорадиометричен анализ на СА 15-3 в човешки серум или плазма. 
Комплектът е предназначен за професионална употреба. 
 
2. ВЪВЕДЕНИЕ 
СА 15-3 е човешки туморно-свързан антиген на гърда, разпознат и анализиран посредством две моноклонални антитела. 
Първото, 115D8*, се противопоставя на антигени от човешки мастни клетъчни мембрани и второто DF3* - срещу мембрано-
обогатена фракция от човешки карцином на гърдата. 
Антигенът СА 15-3, разпознат от тези две моноклонални антитела е гликопротеин с високо молекулно тегло, който се открива в 
завишени стойности в серума на пациенти с рак на гърдата. 
Високите предоперативни стойности на СА 15-3 се свързват с лоша прогноза и са съпоставими с обема на тумора. В период на 
ремисия, повторния тест за СА 15-3 дава възможност за ранно диагностициране на рецидив или метастази При получаване на 
диагноза за метастази и по време на периода на лечение, колебанията в стойността на СА 15-3 са съпоставими с 
терапевтичната ефективност. 
Използването на анализа СА 15-3 следователно се предписва във всички фази в развитието на карцином на гърдата, макар че 
в никакъв случай не трябва да се счита като скринингов тест. 
Чувствителността по време на диагностициране на метастази на гърдата е почти 80% 
 
3. ПРИНЦИПИ 
ELSA-CA15-3 е твърдо-фазов сандвичев имунорадиометричен анализ. Две моноклонални антитела са подготвени срещу 
стерично отдалечени една от друга страни върху молекулата на СА 15-3. Първата е импрегнира върху ELSA твърдата фаза, а 
втората, радиомаркирана като йод 125, се използва като проследител. 
Молекулите СА 15-3, налични в стандартите или пробите за тестуване са подложени на ефекта тип “сандвич” между двете 
антитела. 
Излишният проследител лесно може да се отстрани по време на етапа на отмиване в процедурата и само комбинацията от 
абсорбираното импрегнирано антитяло/антиген/ проследител  антитяло остава върху ELSA 
Радиоактивността, свързана с ELSA е пропорционална на концентрацията на CA 15-3, налична в пробата в началото на 
анализа. 
 
4. РЕАКТИВИ 
Всеки набор съдържа достатъчно реактив за 96 епруветки. Срокът на годност е отбелязан на външния етикет. 
 

РЕАКТИВИ СИМВОЛИ 
 

КОЛИЧЕСТВО СЪХРАНЕНИЕ 

ELSA:  готови за употреба. 
Анти-CA 15-3 моноклонално антитяло, 
импрегнирано върху ELSA, фиксирано на дъното на 
епруветката  

 

 

 4 опаковки по 
24 епруветки 

При 2-8 °С до изтичане срока на годност.   
ELSA епруветките, извадени от опаковката им, 
трябва да бъдат съхранявани в 
полиетиленовата торбичка, която е 
предоставена към набора. 

АНТИ СА 15-3125 I: готов за употреба 
125 I анти СА 15-3 моноклонално антитяло, буфер, 
телешки серум, натриев азид, неимунизирани миши 
имуноглобулини, червено багрило, , ≤ 555 кBq (≤15 
μCi) 
 
. 

 

 

 
1 

30 mL 
флакон 

 
При 2-8 °С до изтичане срока на годност  

СТАНДАРТНИ ПРОБИ: лиофилизирани*, 
предварително разредени. 
Човешки СА 15-3 антитяло, конски серум, волски 
албумин, натриев азид. 
0-15 – 40 – 80 – 140 – 240 U/mL. 
Преобразувайте с 2.0 mL дестилирана вода 
 

 

 

 
6 

2 mL 
Флакони 

 

При 2-8 °С до изтичане срока на годност. След 
преобразуване съхранявайте 1 месец при 
температура 2-8 °С или 2 месеца замразена 
при температура -20°С  

КОНТРОЛИ: лиофилизирани**, Човешки СА 15-3 
антитяло, буфер, конски серум,  натриев азид. 
Очаквана стойност 30 U/mL 
Преобразувайте с 0.2 mL дестилирана вода 

 

 

 
1 

0.2 mL 
Флакон 

 

При 2-8 °С до изтичане срока на годност. След 
преобразуване съхранявайте 1 месец при 
температура 2-8 °С или 2 месеца замразена 
при температура -20°С 

РАЗРЕДИТЕЛ: готов за употреба 
Буфер, волски албумин, натриев азид. 
 

 

 

1 
100 mL 
флакон 

 
При 2-8 °С до изтичане срока на годност 

Полиетиленова торбичка  1  
 
 (*)Стойностите, показани по-горе са само целеви стойности: истинските стойности на всяка стандартна проба са показани на 
етикета й и са изразени в единици/mL (произволна система на основание на референтна заготовка) 
(**) Приемливите граници на истинските стойности са отпечатани на етикета на флаконите. 
 
 
 

* Anticorps Fujirebio Diagnostics Inc.     
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5. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА 
 
5.1. Мерки за безопасност 
Биологичните материали от човешки произход, които се съдържат в този набор са тестувани с лицензирани набори и са били 
отрицателни за анти-HIV 1, анти-HIV 2, анти-HCV антитела и HBS антиген. Въпреки това, тъй като е невъзможно да се 
гарантира, че подобни продукти няма да пренесат хепатит, HIV вирус или други вирусни инфекции, всички биологични 
материали от човешки произход включително и пробите, които предстои да бъдат изследвани трябва да се третират като 
потенциално заразни. 
Не пипетирайте с уста.  
Не пушете, яжте или пийте в зони, в които се борави с реактиви или реактиви от съответните набори. 
Носете ръкавици за еднократна употреба докато боравите с реактивите от съответния набор или пробите и измивайте добре 
ръцете си след това. 
Избягвайте разливане. 
Деконтаминирайте и унищожавайте пробите и всички потенциално контаминирани материали все едно съдържат инфекциозни 
агенти. Препоръчваният метод за това е посредством автоклавиране за минимум един час при 121.5 °С. 
Натриевият азид може да реагира с оловните или медни тръби и да формира експлозивни метални азиди. По време на 
унищожаването на отпадъците, измийте обилно дреновете, за да предотвратите образуването на тези продукти. 
 
5.2. Основни правила за радиоактивно предпазване 
 
Този радиоактивен продукт може да бъде получаван, купуван, съхраняван или използван само от оторизирани лица или от 
лаборатории, които имат подобна оторизация. Разтворът не трябва да се прилага на хора или животни при никакви 
обстоятелства. Покупката, съхранението, използването или размяната на радиоактивни продукти са обект на 
законодателството в сила в съответните страни. Налагането на основните правила за работа с радиоактивни продукти 
осигурява адекватна безопасност. 
 
Обобщено те са представени по-долу: 
 
Радиоактивните продукти трябва да бъдат съхранявани в техните оригинални опаковки на подходящо място.  
Архивът с приемането и съхранението на радиоактивните продукти трябва да се съхранява надлежно актуализиран. 
Работата с радиоактивни продукти трябва да се извършва  в специално оборудвани пространства с ограничен достъп 
(контролирани зони). 
Не яжте, пийте, пушете или прилагате козметични продукти в контролираните зони.  
Не пипетирайте с уста радиоактивни разтвори.  
Избягвайте директен контакт с всички радиоактивни продукти посредством използване на предпазни лабораторни престилки и 
ръкавици. 
Контаминираното лабораторно оборудване трябва незабавно да се отстрани след контаминиране, за да се избегне кръстосано 
контаминиране на различни изотопи. 
С всяко едно контаминиране или загуба на радиоактивна субстанция трябва да се процедира съобразно приетите действия. 
Всички радиоактивни отпадъци трябва да бъдат отстранявани в съответствие с приетите норми. 
 
5.3. Предпазни мерки при работа 
 
Не използвайте съдържимото на набора след изтичане на срока на годност. 
Не смесвайте реактиви от различни партиди.  
Избягвайте микробно замърсяване на реактивите или водата.  
Следвайте времето за инкубация и посочените инструкции за измиване. 
 
 
6. ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ПОДГОТОВКА 
 
Изследването се извършва директно върху серум или плазма. Ако изследването ще се провежда в рамките на 24 часа, пробите 
трябва да бъдат съхранявани при 2-8 °С. В противен случай те трябва да бъдат разделени на аликвотни части и да бъдат 
замразени (-20 °С).   
 
Разреждане 
 
Ако се очакват повишени нива на СА 15-3, разреждането на пробата се извършва с разредителя, доставен с кита. 
Препоръчва се употребата на пластмасови епруветки за еднократна употреба по време на разреждането.  
 
 
7. ПРОЦЕДУРИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ 
 
7.1. Необходими материали 
Прецизни микропипети или подобни с еднократни накрайници с възможност за работа с 20 µL 300 µL и 1000 µL, 2000 µL. 
Тяхното калиброване трябва да се проверява периодично.  
Дестилирана вода. Еднократни пластмасови епруветки. Миксер тип спирала. Орбитален хоризонтален шейкър. Гама 
сцинтилиращ брояч, калиброван за йод 125. 
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7.2. Протокол 
 
Всички реактиви трябва да бъдат поставени на стайна температура (18-25 °С) в оригинална опаковка поне 30 минути преди 
тяхната употреба. Разпределението на реактивите в ELSA епруветките се осъществява също при стайна температура. 
Отворете капачката на контролния флакон с необходимото внимание и внимателно преобразувайте съдържанието му съгласно 
инструкциите (виж № 4 РЕАКТИВИ). 
Изследването изисква следните групи епруветки: 
 
Стандартна “0” група за определяне на неспецифично свързване.  
Стандартна група, за определяне на стандартна крива. 
Контролна група, за контрол. 
Sx групи, за пробите, които ще се анализират  
Препоръчително е да извършите анализа два пъти за калибраторите, контролите и пробите. 
Стриктно спазвайте реда на прибавяне на реактивите. 
Предварително разреждайте пробите и контролата (1/51). Разпределете 20 µL от всяка проба в пластмасовите епруветки. 
Добавете 1 000 µL от разредителя във всяка една епруветка и разбъркайте. 
ЗАБЕЛЕЖКА: След преобразуване, стандартите са готови за употреба; не разреждайте предварително. 
Разпределете 300 µL от стандартите и контролите или предварително разредете пробите в съответните ELSA епруветки 
(проверете етикетите). 
Разбъркайте всяка епруветка внимателно с миксер тип спирален. 
Инкубирайте в продължение на 1 час ± 5 минути  при стайна температура (18-25 °С) като в същото време продължавате да 
разклащате при 400 rpm. 
 
Изплакнете ELSA епруветките както следва: 
Аспирирайте съдържанието на епруветките в колкото е възможно по-голяма степен. 
Добавете 3.0 mL дестилирана вода към всяка епруветка и отново ги изпразнете. 
Повторете процеса два пъти за общо 3 измивания. 
За да получите надеждни резултати, различните стъпки на изплакване трябва да се изпълняват правилно. Инкубационният и 
разтвора за измиване трябва да се премахва колкото е възможно в по-голяма степен. Ако измиването се извършва ръчно, 
върхът на аспириращото устройство трябва да се постави точно на дъното на ELSA епруветката. 
Добавете 300 µL от 125 I-анти СА-15-3 моноклонално антитяло във всяка от епруветките.Разбъркайте внимателно с миксер тип 
спирален. 
Инкубирайте в продължение на 1 час ± 5 минути  при стайна температура (18-25 °С) като в същото време продължавате да 
разклащате при 400 rpm. 
Изплакнете ELSA епруветките по начина по-горе описан. 
С помощта на гама сцинтилационен брояч, измерете остатъчната радиоактивност към свързаната ELSA  
 
 
8. КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ 
 
Добрата лабораторна практика изисква използването на проби осигуряващи качествен контрол във всяка серия на 
изследването за проверка на качеството на получените резултати. Всички проби трябва да бъдат третирани по един и същ 
начин и се препоръчва анализ на резултатите посредством използване на подходящи статистически методи. 
 
9. РЕЗУЛТАТИ 
 
За всяка група от епруветки изчислете средния брой след изваждане на основата. Постройте стандартната крива на cpm на 
стандартните проби в зависимост от техните концентрации. Четете стойностите на пробите директно от стандартната крива и 
коригирайте прочетената стойност за фактора на разреждане ако е необходимо. 
За калибраторната крива се препоръчва математическият апроксимиращ сплайн модел. С друг апроксимиращ модел могат 
да се получат малко по-различни резултати. 
 
Типична стандартна крива (само пример): тези данни не трябва да бъдат заменяни с резултатите получени в лабораторията. 
 
 

ГРУПА 
ЕПРУВЕТКИ 

Средна 
cpm 

Концентраци
я U/mL 

 
 
Стандарт 0 

 
 

478 

  
 
        0 

Стандарт 1 5909  15 
Стандарт 2 13636  40 
Стандарт 3 22954  80 
Стандарт 4 34091  140 

CA 15-3       U/mL  

250200150 100 500

cp m
 

50 000 

40 000 

30 000 

20 000 

10 000 
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Стандарт 5  48182  240 
Контрола 10909 30 
Проба 1 
Проба 2 

5951 
26930 

15 
100 

 
 
 
10. ПРОЦЕДУРНИ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
Пробите, които са с мътнина, хемолиза, хиперлипемия или съдържат фибрин, могат да дадат фалшиви резултати. 
Не екстраполирайте стойностите на пробите извън последния стандарт. Разредете проблемни проби и ги изследвайте наново.   
 
 
11. ОЧАКВАНИ СТОЙНОСТИ 
 
Всяка лаборатория трябва да установи свои собствени граници на нормални стойности. Стойностите по-долу са дадени само 
като една индикация. 

Изследване проведено върху 186 жени незасегнати от доброкачествена или злокачествена патология показва, че 98.6% от 
стойностите са под 30 U/mL 

 
 
12. СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 
12.1. Неточност 
Това беше оценено посредством 2 проби с различни концентрации. Те бяха тествани или 30 пъти в едни и същи серии 
изследвания, или по двойки в 10 различни серии. 
 

Проба Средно (U/mL ) По време на 
изследването 

(CV%) 

Между 
изследваният

а (CV%) 
1  41,4 5,2 4,8 
2  105 5,4 6,0 

 
12.2. Възстановителен тест 
 
Известни количества CA 15-3 бяха добавени към човешки серум. Процентът на възстановяване на CA 15-3 в пробите варираше 
между 95 и 105%. 
 
12.3. Тест с разреждане 
Десет проби с високи нива бяха разредени с процент на възстановяване, вариращ между 95 и 115%. 
 
12.4. Специфичност 
Антителата, използвани в това изследване, гарантира измерване, напълно  специфично за СА 15-3. 
 
12.5. Детекционна граница 
Детекционната граница е дефинирана като най-малката установима концентрация, различна от нула, с вероятност 95%. Тя е 
измерена, че е 0.2 U/mL  
 
12.6. Диапазон на измерването 
0.2-240 U/mL  
 
12.7. смущения 
Наличието на билирубин в концентрации до 250 mg/mL и триглицериди до 20 g/L нямат ефект върху резултатите от анализа. 
Имуно-анализ е защитен срещу хетерофилни антитела. Въпреки това, не можем да гарантираме, че тази защита е 
изчерпателен. 
  

КАРТА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 

 
Епруветки 

Стандарти 
Контроли* 
Проби* µL 

Разбъркайте 
нежно  
Инкубирайте в 
продължение 
на 1 час при 
температура 
18-25ºС, като в 

125I анти-СА-
15-3 
 µL 

Разбъркайте нежно  
Инкубирайте в 
продължение на 1 
час при 
температура 18-
25ºС, като в същото 
време 

 
 
 
 
 
Измерете 

 
Стандарти 
 
 

 
300 

 
 

 
300 
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Контрола и 
Проби 

 
300 

същото време 
продължавате 
да разклащате 
 
Промийте 
трикратно 

 
300 

 

продължавате да 
разклащате 
 
Промийте 
трикратно 

 
(*) Контролите и пробите трябва да бъдат предварително разреждани 
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