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Trousse pour le dosage 
immunoradiométrique de l’antigène 

spécifique de la prostate 
dans le sérum ou le plasma 

Pour diagnostic In Vitro  

Kit for the immunoradiometricassay 
of prostate specific antigen 
in human serum and plasma 

For In Vitro diagnostic use  

Kit zur immunoradiometrischen Bestimmung 
von Prostata spezifischem Antigen in 

humanem Serum oder Plasma  

Zur In Vitro-Diagnostik 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : 

Tubes revêtus 2 x 50 Coated tubes 2 x 50 Teströhrchen beschichtet 2 x 50 
Traceur ≤ 370 kBq  1 x 32 mL Tracer ≤ 370 kBq  1 x 32 mL Tracer ≤ 370 kBq  1 x 32 mL 
Calibrateur 0 1 x 5 mL Calibrator 0 1 x 5 mL Kalibrator 0 1 x 5 mL 
Calibrateurs 1 – 5 5 x 0,5 mL Calibrators 1 - 5 5 x 0.5 mL Kalibratoren 1 – 5 5 x 0,5 mL 
Contrôle 1 x 0,5 mL Control  1 x 0.5 mL Kontrolle 1 x 0,5 mL 
Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 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 
dell’antigene specifico della prostata 

nel siero o nel plasma 

Per uso diagnostico In Vitro  

Equipo para la determinación 
inmunorradiométrico del antígeno específico 

de la próstata en suero o plasma 

Para uso de diagnóstico In Vitro  

Δοκιμασία για τον ραδιοανοσολογικό 
προσδιορισμό του ειδικού αντιγόνου του 

προστάτη στον ορό ή στο πλάσμα  

Για διαγνωστική χρήση in vitro 

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

Provette coattate 2 x 50 Tubos recubiertos 2 x 50 Επικαλυμμένοι σωλήνες 2 x 50 
Tracciante ≤ 370 kBq  1 x 32 mL Trazador ≤ 370 kBq  1 x 32 mL Ιχνηθέτης ≤ 370 kBq  1 x 32 mL 
Calibratore 0 1 x 5 mL Calibrador 0 1 x 5 mL Πρότυπο 0 1 x 5 mL 
Calibratori 1 – 5 5 x 0,5 mL Calibradores 1 – 5 5 x 0,5 mL Πρότυπα 1 – 5 5 x 0,5 mL 
Controllo 1 x 0,5 mL Control 1 x 0,5 mL Μάρτυς 1 x 0,5 mL 
Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 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  

Wyjaśnienie 
symboli Jelmagyarázat 

Обяснение 
на 
символите 

Objašnjenje 
simbola  

 

Conforme aux 
normes 

européennes 
European conformity 

CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 

 europea 

Conformidad 
europea 

Eυρωπαϊκή 
Συμμόρφωση 

Zgodne z 
normami 

europejskimi 

Megfelel az európai 
szabványoknak 

Европейската 
съответствието Evropska 

usaglašenost 

 
T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation 

Limitierung der 
Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
conservación 

Περιορισμός 
θερμοκρασίας 

φύλαξης 

Graniczna 
temperatura 

przechowywania 

Tárolási 
hőmérséklethatár 

Ограничаване 
на 
температурата 
на съхранение 

Ograničenje 
temperature 
za čuvanje 

 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Nº de lote Κωδικός παρτίδας Numer partii Gyártási szám номер Šifra serije 

 Utiliser jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro Utilizar antes de Ημερομ. λήξης Zużyć do  Felhasználható az 
alábbi dátumig : 

Срок на 
валидност 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 

uso 

Ανατρέξτε στις 
οδηγίες 

λειτουργίας 

Patrz dołączona 
ulotka 

Olvassa el a 
használati utasítást 

Консултирайте 
инструкции за 
работа 

Pogledajte 
uputstvo za 

upotrebu 

 
Diagnostic In Vitro In Vitro Diagnostic 

device 

In-
VitroDiagnostische 

Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro 

Equipo de 
diagnóstico In 

Vitro 

διαγνωστική 
συσκευή In Vitro 

Diagnostyka In 
Vitro In vitro diagnosztika 

За ин витро 
диагностика 
устройство 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

 Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por 
Κατασκευάζεται 

από την 
Wyprodukowane 

przez Gyártja: 
Произведено от 

Proizveo 

 Référence Catalogue number Katalog Nr. N. catalogo 
Número de 

catálogo 
Αριθμός 

καταλόγου Wzorzec Referenciakészítmén
y 

Каталожен 
номер Kataloški broj 

 

Nombre de tubes 
Number of 

determinations 
Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 
Liczba 

probówek 
A kémcsövek száma 

Брой 
определяния 

Broj 
određivanja 

 Tubes revêtus Coated tubes 
beschichtete 

Röhrchen 
Provette 
coattate 

Tubos 
recubiertos 

Επικαλυμμένοι 
σωλήνες 

Probówki 
powlekane Bevont kémcsövek 

Покритите 
тръби 

Obložene 
epruvete 

 Traceur radioactif Radioactive tracer 
Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo 

Trazador 
radiactivo 

Ραδιενεργός 
ιχνηθέτης 

Znacznik 
radioaktywny Radioaktív tracer 

Индикатор Radioaktivni 
indikator 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Kalibrator Kalibrátor Калибратор Kalibrator 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Δείγμα ελέγχου Kontrola Kontroll Контрол Kontrola 

 Solution de lavage  Wash solution  Waschlotion  Soluzione di 
lavaggio  

Solución de 
lavado  

Διάλυμα πλύσης 
που  

Roztwór 
płuczący y higítandó mosóoldat 

Tween 20 Rastvor za 
pranje  
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MISE A JOUR / UPDATING 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Modifications par rapport à la version précédente :  
Ajout des langues Bulgare et Serbe. 
 
 

        Changes from the previous version:   
 Added Bulgarian and Serbian languages. 
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:   
Bulgarische und Serbische Sprachen hinzugefügt. 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:   
Aggiunte le lingue bulgara e serba. 
 
 
Cambios desde la versión anterior:   
Se agregaron idiomas búlgaro y serbio. 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Προστέθηκαν βουλγαρικές και σερβικές γλώσσες. 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:   
Dodano bułgarski i serbski. 
 
 
Változások az el őző verzióhoz képest:  
Hozzáadott bolgár és szerb nyelv. 
 
 
Промени от предишната версия:  
Добавени са български и сръбски езици. 
 
 
Promene od prethodne verzije:   
Dodano bugarski i srpski jezik. 
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1. ИМЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
PSA-RIACT  е комплект за имунорадиометричен анализ на простатен специфичен антиген в серум или плазма. 
Комплектът е предназначен за професионална употреба. 
 
2. ВЪВЕДЕНИЕ 
PSA (простатен специфичен антиген) е серин протеаза от групата на каликреина, които се открива почти изключително в 
простатата. Това е гликопротеин с молекулно тегло 34 000 D, който играе важна роля за втечняването на семенната 
течност. 
В серума съществуват едновременно две форми на PSA – свободна форма и свързана към анти-протеази, α1 
антихимотрипсин (PSA-ACT) и α2 макроглобулин. Конвенционалните PSA анализи измерват PSA и PSA-ACT (т.е. общия 
PSA), без да правят разлика между двете форми. Докато много малко количество от общия PSA присъства в серума на 
мъже без никаква патология, високи серумни нива са открити в случаи на доброкачествена хиперплазия, на простатит и по-
конкретно на рак на простатата, включително неговите ранни стадии (стадий А). 
Анализът на PSA трябва да се тълкува във връзка с резултатите от дигитално ректално туширане. От праг от 4 ng/ml 
чувствителността на анализа на PSA позволява той да се използва веднага след като е диагностициран рак на простатата и 
през цялото време от различните етапи на заболяването: установяване на стадий, оценка на туморния обем, терапевтичен 
отговор (особено след операция), прогноза и по време на ремисия за ранно откриване на всеки рецидив. 
3. ПРИНЦИП 
PSA-RIACT  е твърдофазен двустранен имунорадиометричен анализ. Две моноклонални антитела са подготвени на фона на 
пространствено отдалечени сайтове в молекулата на PSA. Първото е нанесено върху твърдата фаза (епруветката с 
покритие), второто, радиомаркирано с йод-125, се използва като индикатор.  
Молекулите на PSA, налични в калибраторите или пробите за изследване, са поставени между двете антитела. След 
образуването на „сандвича“ с покритие от антитяло/антиген/йодирано антитяло несвързаният индикатор се отстранява 
лесно чрез стъпка на промиване. 
Радиоактивността, свързана към епруветката, е пропорционална на концентрацията на PSA, наличен в пробата. 
4. РЕАГЕНТИ 
Всеки комплект съдържа достатъчно реагенти за 100 епруветки. Срокът на годност е отбелязан на външния етикет. 

РЕАГЕНТИ СИМВОЛИ КОЛИЧЕСТВО СЪХРАНЕНИЕ 

ЕПРУВЕТКИ С ПОКРИТИЕ:  готови за 
употреба. 
С покритие от анти-PSA моноклонално 
антитяло на дъното на епруветката. 

 
CT 2 опаковки  

от  
50 епруветки 

2-8°C до датата на изтичане на срока 
на годност на индикатора 
Неизползваните епруветки, които са 
извадени от опаковките си, трябва да 
се съхраняват в найлоновия плик, 
доставен с комплекта. 

АНТИ PSA 125 I: готов за употреба. 
125I анти-PSA моноклонално антитяло, 
буфер, говежди албумин, натриев азид, 
червена боя, неимунизирани миши 
имуноглобулини. ≤ 370 kBq (≤ 10 µCi). 

 
 

TRACER 
1 

32 mL 
флакон 

2-8°C до датата на изтичане на срока 
на годност на индикатора. 

КАЛИБРАТОР 0: готов за употреба. 
Човешки серум, натриев азид. 

 
CAL 

 1  
5 mL 
флакон 

2-8°C до датата на изтичане на срока 
на годност на индикатора. 

КАЛИБРАТОРИ: готови за употреба.  
Човешки PSA, човешки серум, натриев азид.  
1 - 5 - 20 - 50 - 100 ng/mL*. 

 
CAL 

5 
0,5 mL  
флакони 

2-8°C до датата на изтичане на срока 
на годност на индикатора. 

КОНТРОЛА: готова за употреба. 
Човешки PSA**, човешки серум, натриев 
азид. 

 
CONTROL 

1 
0,5 mL 
флакон 

2-8°C до датата на изтичане на срока 
на годност на индикатора. 

TWEEN 20: концентриран разтвор. 
Разредете 9 mL Tween 20 в 3 L дестилирана 
вода. 
Разклатете внимателно. 

 
TWEEN 20 

1 
10 mL 
флакон 

2-8°C до изтичане на срока на годност. 
След разреждане съхранявайте в 
затворен контейнер за максимален 
период от 15 дни (2 – 8°C). 

НАЙЛОНОВ ПЛИК  1  
(*) Стойностите, показани по-горе, са само целеви стойности; истинската стойност на всеки калибратор е показана върху 

етикета му. 
 Еквивалентът по отношение на международния източник (1-ви IS 96/670) е измерен като 1,1 с неопределеност от +/- 10%. 
(За да се получат стойности, изразени в международни единици (IU), трябва да се умножат резултатите, получени с помощта на 
комплекта биоанализи Cisbio  (pg/ml) с фактор 1,1). 
 (**) Действителните стойности на диапазона на приемливите стойности са отпечатани върху етикета на флакона. 

Всички реагенти след отваряне трябва да се използват до изтичане на датата, отпечатана върху комплекта, по 
отношение на условията за съхранение по-горе. 
 
5. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА 
5.1. Мерки за безопасност 
Необработени материали от човешки произход, съдържащи се в реагентите на този комплект, са изследвани с лицензирани 
комплекти и е установено, че са отрицателни за анти-HIV 1, анти-HIV 2, анти-HCV антитела и HBs антиген. Въпреки това, 
тъй като е невъзможно строго да се гарантира, че такива продукти не предават хепатит, HIV вирус, или някаква друга 

BUL 
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вирусна инфекция, всички необработени материали от човешки произход, включително пробите, които трябва да се 
анализират, трябва да се разглеждат като потенциално инфекциозни. 
Не пипетирайте с уста. 
Не пушете, яжте или пийте в зони, в които се обработват проби или комплекти реагенти. 
Носете ръкавици за еднократна употреба по време на работа с комплекти реагенти или проби и старателно измийте ръцете 
си след това. 
Избягвайте разливане. 
Обеззаразете и изхвърлете пробите и всички потенциално заразени материали по начина, по който бихте го направили, ако 
те съдържат инфекциозни агенти. Препоръчваният метод да направите това е автоклавиране в продължение на минимум 
един час при 121,5°С. 
Натриевият азид може да реагира с оловни или медни тръбопроводи и да образува силно експлозивни метални азиди. При 
изхвърлянето на отпадъците промийте старателно канализацията, за да се предотврати натрупване на тези продукти. 
5.2. Основни правила на радиозащита 
Този радиоактивен продукт може да се получава, закупува, съхранява или използва само от упълномощени за това лица и 
от лаборатории, включени в такова разрешение. Разтворът не трябва при никакви обстоятелства да се прилага на хора или 
на животни. 
Покупката, съхранението, употребата или замяната на радиоактивни продукти са предмет на действащите закони в 
държавата на потребителя. 
Изпълнението на основните правила за радиозащита ще осигури необходимата сигурност. 
Тяхното резюме е предоставено по-долу: 
Радиоактивните продукти трябва да се съхраняват в техните оригинални опаковки в подходящ район. 
Протокол за приемане и съхраняване на радиоактивните продукти трябва да се поддържа актуализиран. 
Работата с радиоактивните продукти трябва да се извършва в подходящо оборудвана зона с ограничен достъп 
(контролирана зона). 
Не яжте, пийте, пушете или нанасяйте козметика в контролирана зона. 
Не пипетирайте с уста радиоактивни разтвори. 
Избягвайте пряк контакт с всички радиоактивни продукти с помощта на лабораторни престилки и предпазни ръкавици. 
Замърсеното лабораторно оборудване и стъклария трябва да се изхвърлят веднага след замърсяването, за да се избегне 
кръстосано замърсяване с различни изотопи. 
За всяко замърсяване или загуба на радиоактивно вещество трябва да се вземат мерки в съответствие с установените 
процедури. 
Цялото изхвърляне на радиоактивни отпадъци трябва да се извършва в съответствие с действащите разпоредби. 
5.3. Предпазни мерки при работа 
Не използвайте компоненти от комплект с изтекъл срок на годност. Не смесвайте реагенти от различни партиди. Не 
обработвайте повече от 100 епруветки по едно и също време. 
Избягвайте всякакво микробно замърсяване на реагентите или на водата. Спазвайте напълно посоченото време на 
инкубиране и инструкциите за промиване. 
6. ВЗИМАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОБИТЕ 
Анализът се извършва директно върху серум или плазма без цитрат (EDTA, хепарин). Ако тестът трябва да се извърши в 
рамките на 24 часа, серумът и пробите трябва да се замразят при температура 28°C. В противен случай те трябва да бъдат 
разделени на аликвоти и да бъдат дълбоко замразени (20°C), докато е необходимо. 
Разреждания 
В случай на съмнение за повишени нива на PSA за разреждане се използва калибраторът 0, който се намира в комплекта. 
Препоръчително е да извършвате разрежданията с помощта на пластмасови епруветки за еднократна употреба. 
7. ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Не се наблюдават интерференции при тестовите резултати от концентрации на билирубин < 0,5 mg/mL, хемоглобин 5 mg/mL 
или триглицериди < 11 mg/mL. 
8. МЕТОД ЗА КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 
8.1. Необходими материали 
Прецизни микропипети или подобни, с връхчета за еднократна употреба, които могат да пипетират 50 µL, 300 µL, 2 mL. 
Калибрирането им трябва да се проверява редовно. 
Дестилирана вода. Пластмасови епруветки за еднократна употреба. Миксер тип вортекс. Циркулярен хоризонтален шейкър 
(400 об./мин.). Гамма сцинтилационен брояч калибриран за измерване на 125-йод. 
8.2. Протокол 
Всички реагенти трябва да бъдат затоплени до стайна температура (18 – 25°С) най-малко 30 минути преди използването 
им. Разпределянето на реагентите в епруветките се извършва при стайна температура (18-25°С). 
Анализът изисква следните групи епруветки: Група калибратор „0“ за определянето на неспецифично свързване. 
Калибраторни групи, за да се установи кривата на калибратора.  
Контролна група за контролата. Sx групи, за да се изследват серумни или плазмени проби. 
Препоръчително е да извършите анализа два пъти за калибраторите, за контролите и за пробите.  
Стриктно спазвайте реда, в който трябва да се добавят реагентите: 
Разпределете 300 µL от 125 I анти-PSA моноклонално антитяло във всяка епруветка. 
Добавете 50 µL калибратори, контроли или проби, които да трябва да бъдат анализирани в съответните епруветки. 
Смесете всяка епруветка внимателно с миксер тип вортекс. 
Инкубирайте в продължение на 2 ч. ± 5 мин. при стайна температура (18-25°С) с разбъркване (400 об./мин.). 
Промийте епруветките, както следва: 
Аспирирайте съдържанието на епруветките колкото е възможно по-пълно. 
Добавете 2,0 mL разтвор за промиване във всяка епруветка и аспирирайте повторно. 
Повторете процеса още един път. 
Аспирирайте съдържанието на епруветките колкото е възможно по-пълно. След промиването не трябва да има остатъчен 
обем в епруветките с покритие. 
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За да се постигнат надеждни и възпроизводими резултати, различните стъпки на промиване трябва да бъдат извършени 
правилно: добавянето на разтвора за промиване трябва да се извърши с ефективна скорост, за да се създадат турбуленции 
в епруветките. 
Измерете оставащата радиоактивност, свързана с епруветките, с гама сцинтилационния брояч. 
9. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 
Добрата лабораторна практика изисква да се използват проби за контрол на качеството във всяка серия от анализи за 
проверка на качеството на получените резултати. Всички проби трябва да бъдат третирани по еднакъв начин и се 
препоръчва анализ на резултатите с помощта на подходящите статистически методи. 
10. РЕЗУЛТАТИ 
За всяка група епруветки изчислете средния брой след изваждането на фона. 
Начертайте калибровъчната крива чрез графично изобразяване на cpm на калибраторите спрямо техните концентрации. 
Разчетете примерните стойности директно от кривата, като коригирате отчетната стойност за коефициента 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 калибраторна крива (само като пример): тези данни не трябва да се заменят с резултатите, получени в 
лабораторията. 

Групи епруветки Средна Cpm Концентрация 
ng/mL 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Калибратор 0 139     0 
Калибратор 1 1029     1 
Калибратор 2 5202     5 
Калибратор 3 18589   20 
Калибратор 4 43885   50 
Калибратор 5  82184 100 
Контрола 3060               3,0 
Проба 1 9654               9,5 
Проба 2 29536             33,0 

11. ПРОЦЕДУРНИ ОГРАНИЧЕНИЯ 
Пробите, които показват мътност, хемолиза, хиперлипидемия или съдържат фибрин, може да дават подвеждащи резултати. 
Не екстраполирайте примерни стойности извън последния калибратор. Разредете съответните проби и изследвайте 
повторно. 
12. ОЧАКВАНИ СТОЙНОСТИ 
Всяка лаборатория трябва да установи свой собствен диапазон на нормални стойности. Стойностите по-долу се дават само 
като индикация. 
Проведено е проучване с 941 мъже без никаква патология (в частност доброкачествена хипертрофия на простатата и рак). 
Следващата таблица показва разпределението на стойностите като функция на възрастта. 

Възрастов 
диапазон 
(години) 

Брой случаи Средно (ng/mL)  Интерквартилен диапазон (ng/mL) 
25-ти - 75-ти 

95-ти персентил 
(ng/mL) 

< 35 години 276 0,75 0,58 - 1,03 1,54 
36 - 45 289 0,84 0,63 - 1,19 1,92 
46 - 55 238 0,95 0,67 - 1,47 3,09 
56 - 66 138              1,135 0,75 - 2,16 5,36 

 
13. СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АНАЛИЗА 
13.1. Неточност 
Тя е оценена с помощта на 2 проби с различни концентрации. Те са изследвани или 30 пъти при едни и същи серии от 
анализи, или два пъти при 10 различни серии. 

Проба Средно 
(ng/mL) 

Вътресериен (КВ%) Междусериен (КВ%) 

1 2,4 2,2 4,2 
2 32,8 1,5 3,7 

13.2. Тест за възстановимост 
Известни количества човешки PSA са добавени към човешки серуми. Процентите на възстановяване на човешки PSA в 
пробите са варирали от 90 до 110 %. 
13.3. Тест за разреждане 
Десет проби с високи нива са разредени, като процентите за възстановяване са варирали от 90 до 110%. 

13.4. Специфичност 
Образуването на двойки антителата, използвани в този анализ, гарантира специфично измерване на свободни и свързани 
(PSA-ACT) форми на PSA. 

PSA     
ng/mL  
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13.5. Граници на откриване 
Границата на откриване, измерена от аналитичния метод, се определя като най-малката откриваема концентрация 
различна от нула с вероятност  95%. Тя е била оценена като 0,04 ng/mL. 
Границата на функционалната откриваемост се определя като измерената концентрация по профила на неточност за КВ от 
20%. Тя е била оценена като 0,3 ng/mL. 

13.6. Ефект на високата доза 
Не се наблюдава ефект на високата доза при концентрации от по-малко от 10 000 ng/mL. 

13.7. Интерференции към НАМА (анти-миши човешки антитела) 
Не са наблюдавани никакви интерференции към НАМА (измерена до 1 500 ng/mL). 

СХЕМА НА АНАЛИЗА 

Епруветки 
125I анти-PSA 

µL  
Калибратор 0 

µL  

Калибратори 
Контролен серум 

или плазмени проби 
µL 

Смесете внимателно 
 

Инкубирайте 2 ч. ± 
5 мин. 

при 18-25°C 
при разбъркване 

 
Промийте два пъти 

Бройте 
Калибратор 0 300 50 -- 

Калибратори 300 -- 50 

Контрола 300 -- 50 

Проби 300 -- 50 
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