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Медициналық мақсаттағы бұйымды  

медицинада қолдану жөніндегі нұсқаулық 

 

Медициналық мақсаттағы бұйымның атауы 

Клиникалық материалдағы B гепатиті вирусы (HBV) ДНҚ-сын және D 

гепатиті вирусы (HDV) РНҚ-сын гибридизациялық-флуоресценттік 

детекциялаумен полимеразалы тізбекті реакция (ПТР) әдісімен бірмезгілде 

анықтауға арналған «АмплиСенс
®
 HBV / HDV-FL» реагенттер жинағы 

 

 

Бұйымның құрамы мен сипаттамасы 

Тағайындалуы 

«АмплиСенс
®
 HBV / HDV-FL» реагенттер жинағы клиникалық 

материалдағы B гепатиті вирусы (HBV) ДНҚ-сын және D гепатиті вирусы 

(HDV) РНҚ-сын гибридизациялық-флуоресценттік детекциялаумен 

полимеразалы тізбекті реакция (ПТР) әдісімен бірмезгілде анықтауға 

арналған. 

ПТР жүргізуге арналған материал ретінде қан плазмасынан бөліп алынған 

РНҚ/ДНҚ сынамалары қызмет етеді. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ПТР-зерттеулер нәтижелері ауруды кешенді 

диагностикалауда ескеріледі
1
. 

Әдістің принципі 

Тестілеу принципі «нақты уақыт» режимінде (FRT форматы) 

гибридизациялық-флуоресценттік детекциялаумен ІБҮ-сімен бірлесе қан 

плазмасынан РНҚ/ДНҚ экстракциялауға, РНҚ кері транскрипциялау және 

ДНҚ/кДНҚ ПТР-амплификациялау реакциясын жүргізуге негізделеді. FAM 

флуорофорына сәйкес келетін канал бойынша ІБҮ амплификациялау өнімін 

детекциялайды. JOE флуорофорына сәйкес келетін канал бойынша HBV ДНҚ 

амплификациялау өнімін детекциялайды. ROX флуорофорына сәйкес келетін 

канал бойынша HDV РНҚ амплификациялау өнімін детекциялайды.  
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 98/79/EC Еуропалық Одақтың директивасына сәйкес. 



HBV / HDV-rec ДБҮ экстракциялау кезеңінің оң бақылау үлгісі FAM 

(ВКО), JOE (HBV) және ROX (HDV) флуорофорларына сәйкес келетін 

каналдар арқылы детекцияланады. 

Амплификацияның бақылау үлгісі – кДНҚ HBV / HDV-FL ДБҮ – HBV, HDV 

және ІБҮ үшін кешенді болып табылады және FAM (ВКО), JOE (HBV) және 

ROX (HDV) флуорофорларына сәйкес келетін каналдар арқылы ұқсас 

детекцияланады. 

Талдамалық сипаттамалар 

Талдамалық сезімталдық 

FRT форматы үшін: 

 100 мкл экстракциялау көлемі кезінде – 100 МЕ/мл; 

 200 мкл экстракциялау көлемі кезінде – 50 МЕ/мл; 

 1000 мкл экстракциялау көлемі кезінде – 10 МЕ/мл.  

Талдамалық спецификалығы 

Реагенттер жинағының талдамалық спецификалығын бағалау геномдық 

ДНҚ/РНҚ реакциясына келесі организмдер мен вирустарды қосу арқылы 

жүргізілді: А гепатиті вирусы, С гепатиті вирусы, адамның 

иммунтапшылығы вирусы, цитомегаловирус, Эпштейн-Барр вирусы, 1, 2 

типтердегі қарапайым герпес вирусы, желшешек вирусы, 6, 8 типтердегі 

адамның герпес вирусы, В19 парвовирусы, кене энцефалиті вирусы, батыс 

Нил қызбасы вирус, 2, 3, 7 типтердегі аденовирусы, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Homo 

sapiens. 

Көрсетілген организмдер мен вирустар үшін айқаспалы реакциялар 

болған жоқ. 

 

Жинақ құрамы 

    FRT нұсқасы 

«РИБО-преп» реагенттер жиынтығы 50 нұсқасы – клиникалық 

материалдан РНҚ/ДНҚ бөліп алуға арналған реагенттер жиынтығында 

мыналар бар: 

Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Саны 

Лизиске арналған ерітінді 
Көгілдір түсті мөлдір 

сұйықтық
2
 

15 1 құты 

Преципитацияға арналған 

ерітінді 
Мөлдір түссіз сұйықтық 20 1 құты 
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Лизирлейтін ерітіндіні, лизиске арналған ерітіндіні және 1 шаюға арналған ерітіндіні 2 °С-ден 8 °C-ге 

дейінгі температурада сақтау кезінде кристалл түрінде тұнба түзілуі мүмкін. 



3 шаюға арналған ерітінді Мөлдір түссіз сұйықтық 25 1 құты 

4 шаюға арналған ерітінді Мөлдір түссіз сұйықтық 10 1 құты 

РНҚ-буфер Мөлдір түссіз сұйықтық 1,2 4 пробирка 

Реагенттер жиынтығы бақылауды қоса алғанда 50 сынамадан РНҚ/ДНҚ бөліп 

алуға есептелген. 

1 жиынтықталым түрінің құрамына 2 дана мөлшерінде кіреді. 

Реагенттер жиынтығы «РИБО-cорб» 50 нұсқасы – клиникалық 

материалдан РНҚ/ДНҚ бөліп алуға арналған реагенттер жиынтығында 

мыналар бар: 

Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Саны 

Лизирлейтін ерітінді Мөлдір түссіз сұйықтық
2 

22,5 1 құты 

1 шаюға арналған ерітінді Мөлдір түссіз сұйықтық
2 

20 1 құты 

3 шаюға арналған ерітінді Мөлдір түссіз сұйықтық 50 1 құты 

4 шаюға арналған ерітінді Мөлдір түссіз сұйықтық 20 1 құты 

Сорбент Ақ түсті суспензия 1,25 1 пробирка 

РНҚ-буфер Мөлдір түссіз сұйықтық 0,5 5 пробирка 

 

Реагенттер жиынтығы  бақылауды қоса алғанда 50 сынамадан РНҚ/ДНҚ 

бөліп алуға есептелген. 

2 жиынтықталым түрінің құрамына 2 дана мөлшерінде кіреді. 

Реагенттер жиынтығы «МАГНО-сорб» 100-1000 нұсқасы – клиникалық 

материалдан РНҚ/ДНҚ бөліп алуға арналған реагенттер жиынтығында 

мыналар бар: 

Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Саны 

МАГНО-сорб лизирлейтін 

ерітіндісі 
Мөлдір түссіз сұйықтық

3
 70 4 құты 

А компоненті Мөлдір түссіз сұйықтық 0,6 4 пробирка 

5 шаюға арналған ерітінді Мөлдір түссіз сұйықтық
3 

60 4 құты 

6 шаюға арналған ерітінді Мөлдір түссіз сұйықтық 20 4 құты 

7 шаюға арналған ерітінді Мөлдір түссіз сұйықтық 6,0 4 құты 
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МАГНО-сорб лизирлейтін ерітіндісін және 5 шаюға арналған ерітіндіні 20 °С-ден төмен температурада 

сақтау кезінде кристалдар түрінде тұнба түзілуі мүмкін. 



Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Саны 

Магниттелетін силика Қара түсті суспензия 0,9 4 пробирка 

Элюцияға арналған буфер Мөлдір түссіз сұйықтық 1,2 12 пробирка 

Реагенттер жиынтығы бақылауды қоса алғанда 100 сынамадан РНҚ/ДНҚ 

бөліп алуға есептелген. Зерттелетін материалдың көлемі - 1000 мкл. 

3 жиынтықталым түрінің құрамына кіреді.  

«ПТР-жиынтық» реагенттер жиынтығы FRT нұсқасы – реагенттер 

жиынтығы B гепатиті вирусы (HBV) ДНҚ-сын және D гепатиті вирусы 

(HDV) РНҚ-сын «нақты уақыт» режимінде гибридизациялық-флуоресценттік 

детекциялаумен РНК кері транскрипциялау және кДНК амплификациялау 

реакциясын жүргізуге арналған реагенттер жиынтығында мыналар бар: 
Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Саны 

RT-G-mix-2 Мөлдір түссіз сұйықтық 0,015 4 пробирка 

ОТ-ПТР-қоспа-1-FL HBV / HDV Мөлдір түссіз сұйықтық 0,3 4 пробирка 

ОТ-ПТР-қоспа-2-FEP/FRT Мөлдір түссіз сұйықтық 0,2 4 пробирка 

Полимераза (TaqF) Мөлдір түссіз сұйықтық 0,02 4 пробирка 

ТМ-Ревертаза (MMlv) Мөлдір түссіз сұйықтық 0,01 4 пробирка 

кДНҚ HBV / HDV-FL ДБҮ Мөлдір түссіз сұйықтық 0,1 4 пробирка 

Элюцияға арналған буфер Мөлдір түссіз сұйықтық 1,2 2 пробирка 

Реагенттер жиынтығы бақылауды қоса алғанда кері транскрипция мен  

амплификацияның 112 реакциясын жүргізуге есептелген. 

1, 2, 3, 4 жиынтықталым түрлерінің құрамына кіреді. 

Реагенттер жиынтығына экстракция кезеңінің бақылау үлгілері қоса 

беріледі: 
Реактив Сипаттамасы Көлемі, мл Саны 

ТБҮ Мөлдір түссіз сұйықтық 1,2 4 пробирка 

HBV / HDV-rec ДБҮ Мөлдір түссіз сұйықтық 0,06 4 пробирка 

ICZ-rec ІБҮ Мөлдір түссіз сұйықтық 0,28 4 пробирка 

 

Қолданылу саласы  

Клиникалық зертханалық диагностика. 

 



Жиынтықталымы 

Реагенттер жинағы 1 форматта шығарылады: 

FRT форматы 

Реагенттер жинағы жиынтықталымның 1 түрлерінде шығарылады: 

1 түрі «РИБО-преп» реагенттер жиынтығы 50 нұсқасын қамтиды – 2 дана, 

«ПТР-жиынтық» FRT нұсқасы. 

2 түрі «РИБО-сорб» реагенттер жиынтығы 50 нұсқасын қамтиды – 2 дана, 

«ПТР-жиынтық» FRT нұсқасы. 

3 түрі «МАГНО-сорб» реагенттер жиынтығы 100-1000 нұсқасын қамтиды, 

«ПТР-жиынтық» FRT нұсқасы. 

4 түрі «ПТР-жиынтық» реагенттер жиынтығы FRT нұсқасын қамтиды.  

5 түрі көтерме, жекелеген реагенттер бойынша алдын ала қапталған, олардың 

көтерме қаптамасында реагенттердің таңбасы бар реагенттер жинақтарын 

қамтиды. 

Жиынтықталымның 1 түрі клиникалық материалдан преципитация 

әдісімен РНҚ/ДНҚ экстракциясын қоса, толық ПТР-зерттеуін жүргізуге, 

«нақты уақыт» режимінде гибридизациялық-флуоресценттік детекциялаумен 

РНК кері транскрипциялау және кДНК амплификациялау жүргізуге арналған. 

Жиынтықталымның 2 түрі клиникалық материалдан силикагельде сорбция 

әдісімен РНҚ/ДНҚ экстракциясын қоса, толық ПТР-зерттеуін жүргізуге, 

«нақты уақыт» режимінде гибридизациялық-флуоресценттік детекциялаумен 

РНК кері транскрипциялау және кДНҚ/ДНҚ амплификациялау жүргізуге 

арналған. 

Жиынтықталымның 3 түрі магниттік сепарацияның клиникалық 

материалынан РНҚ/ДНҚ экстракциясын қоса, толық ПТР-зерттеуін 

жүргізуге, «нақты уақыт» режимінде гибридизациялық-флуоресценттік 

детекциялаумен РНК кері транскрипциялау және кДНҚ/ДНҚ 

амплификациялау жүргізуге арналған. 

Жиынтықталымның 4 түрі «нақты уақыт» режимінде гибридизациялық-

флуоресценттік детекциялаумен РНК кері транскрипциялау және кДНҚ/ДНҚ 

амплификациялау жүргізуге арналған. 

Толық ПТР-зерттеу жүргізу үшін Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ 

ФБУН ұсынған РНҚ/ДНҚ экстракциялауға арналған реагенттер 

жиынтықтарын пайдалану қажет. 

Жиынтықталымның 5 түрі тапсырыс берушінің тілінде және жинақтар 

бойынша жиынтықталымның келесі таңбалануы үшін өндірістік мақсаттарға 

арналған. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жиынтықталымның 5 түрі тек Роспотребнадзор 

эпидемиология ҒЗИ ФБУН бекітілген регламентке сәйкес пайдаланылады. 

 

Сақтық шаралары 

Жұмыс клиникалық материалда инфекциялық аурулар 

қоздырғыштарының бар екендігін анықтайтын молекулалық-биологиялық 

(ПТР) зерттеулерді орындайтын зертханада СЕ 1.3.2322-08 «Патогендігі 



(қауіптілігі) III–IV топтағы микроорганиздермен және паразиттік аурулар 

қоздырғыштарымен жұмыс істеу қауіпсіздігі», СанЕжН 2.1.7.2790-10 

«Медициналық қалдықтарды өңдеуге қойылатын санитарлық-эпидемиялық 

талаптар» және ӘН 1.3.2569-09 «Патогенділігі I–IV топтағы 

микроорганизмдері бар материалмен жұмыс кезінде нуклеин қышқылдарын 

амплификациялау әдістерін пайдаланатын зертханалардың жұмысын 

ұйымдастыру» әдістемелік нұсқаулары санитарлық-эпидемиялық 

ережелерінің талаптары сақтала отырып жүргізілуі тиіс. 

Жұмыс істеу кезінде әрқашан келесі талаптарды орындау керек: 

 Зерттелетін үлгілерді инфекциялық қауіпті ретінде қарастыру, жұмысты 

ұйымдастыру және СЕ 1.3.2322-08 «Патогендігі (қауіптілігі) III–IV 

топтағы микроорганиздермен және паразиттік аурулар 

қоздырғыштарымен жұмыс істеу қауіпсіздігі» ережесіне сәйкес сақтау; 

 Төгілген үлгілер мен реактивтерді дезинфекциялайтын заттарды 

пайдалана отырып, СЕ 1.3.2322-08 «Патогендігі (қауіптілігі) III–IV 

топтағы микроорганиздермен және паразиттік аурулар 

қоздырғыштарымен жұмыс істеу қауіпсіздігі» ережесіне сәйкес жинап алу 

және дезинфекциялау; 

 Зертханалық үдеріс біржақты болуы керек. Талдау жекелеген бөлмелерде 

(аймақтарда) жүргізіледі. Жұмысты Бөліп алу Аймағынан бастап, 

Амплификация және Детекция Аймағында жалғастыру керек. 

Үлгілерді, жабдықтар мен реактивтерді үдерістің алдыңғы кезеңі өткізілген 

аймаққа қайтаруға болмайды. 

 СанЕжН 2.1.7.2790-10 «Медициналық қалдықтарды өңдеуге қойылатын 

санитарлық-эпидемиялық талаптарға» сәйкес пайдаланылмаған 

реактивтерді жою керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Амплификациялаудан кейін қалдықтарды (ПТР 

өнімдері бар пробиркаларды) жою кезінде пробиркаларды ашуға және 

ішіндегісін төгуге жол берілмейді, өйткені бұл зертхана аумағының, 

жабдықтар мен реагенттердің ПТР өнімдерімен ластануына әкелуі мүмкін. 

 Жинақты осы нұсқаулыққа сәйкес қатаң түрде тағайындалуы бойынша 

қолдану керек. 

 Жинақпен жұмыс істеуге тек арнайы оқытылған қызметкерлер жіберіледі.  

 Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін жинақты пайдалануға болмайды. 

 Бір реттік қолғаптарды, зертханалық халаттарды пайдалану, үлгілермен және 

реактивтермен жұмыс кезінде көзді қорғау керек. Жұмыс аяқталған соң 

қолды мұқият жуу керек. 

 Реагенттердің терімен, көзбен және шырышты қабатпен жанасудан аулақ 

болыңыз. Жанасу болғанда зақымданған жерді дереу сумен жуу және 

медициналық жәрдем алу керек. 

 Материалдардың қауіпсіздігі жөніндегі парақтар (MSDS – material safety 

data sheet) сұраныс бойынша қол жетімді.  



Қосымша материалдар мен құрал-жабдықтар 

1 АЙМАҚ. Клиникалық материалдан РНҚ/ДНҚ экстракциялау. 

1. Ламинарлық бокс.  

2. Центрифуга/вортекс. 

3. Ауыспалы көлемнің автоматты дозаторлары. 

4. Көлемі 1,5 мл бір реттік полипропиленді бұрандалы немесе тығыз 

жабылатын пробиркалар. 

5. 200 мкл-ге дейін және до 1000 мкл-ге дейін сүзгісімен бір реттік 

ұштықтар. 

6. Көлемі 1,5 мл ұштықтар мен пробиркаларға арналған штативтер. 

7. Тоңазытқыш 2 °С-ден 8 °С-ге дейін. 

8. Жеке халат, қалпақтар, аяқ киімдер және бір реттік қолғаптар ӘН 

1.3.2569-09 бойынша. 

9. Дезинфекциялағыш ерітіндісімен ыдыс. 

«РИБО-сорб» (ТШ 9398-004-01897593-2008) немесе «РИБО-преп» (ТШ 9398-

071-01897593-2008) реагенттер жиынтықтарын пайдаланған кезде: 

1. «Эппендорф» типті пробиркаларға арналған 25 °С-ден 100 °С-ге дейін 

термостат. 

2. «Эппендорф» типті пробиркаларға арналған 12 мың g микроцентрифуга. 

3. Тұнба үстіндегі сұйықтықты алып тастауға арналған колба-қақпаны бар 

медициналық вакуумды сорыпалғыш. 

4. 200 мкл-ге дейін бір реттік ұштықтар. 

5. 10-20 мл-ге бір реттік құты. 

«МАГНО-сорб» (ТШ 9398-106-01897593-2012) реагенттер жиынтығын 

пайдаланған кезде: 

1. Пробиркаларға арналған термостат, көлемі 5 мл, диаметрі 12 мм, от 25 °С-

ден 100 °С-ге дейін. 

2. «Эппендорф» типті пробиркаларға арналған 25 °С-ден 100 °С-ге дейін 

термостат. 

3. «Эппендорф» типті пробиркаларға арналған 1,5 мл-ге магнитті штатив. 

4. Пробиркаларға арналған 5 мл-ге, диаметрі 12 мм магнитті штатив. 

5. Тұнба үстіндегі сұйықтықты алып тастауға арналған колба-қақпаны бар 

медициналық вакуумды сорыпалғыш. 

6. Көлемі 1,5 мл бір реттік полипропиленді бұрандалы немесе тығыз 

жабылатын пробиркалар.  

7. Бір реттік полипропиленді немесе полистирольді пробиркалар, көлемі 5 

мл-ге дейін, диаметрі 12 мм, түбі дөңгелек. 

8. Пробиркаларға арналған бір реттік полипропиленді қақпақтар, көлемі 5 

мл-ге дейін, диаметрі 12 мм. 

9. Ауыспалы көлемдегі автоматты дозатор, дозалау мүмкіндігі 1000-ден 5000 

мкл-ге дейін. 

10. Бір реттік ұштықтар 200 мкл-ге дейін, 1000 мкл-ге дейін және 5000 мкл-ге 

дейін. 

Нуклеин қышқылдарын экстракциялау үшін автоматты станцияларды 



пайдалану кезінде: 

1. РНҚ/ДНҚ РНК/ДНҚ экстракциялауға арналған автоматты станция 

(мысалы, NucliSENS easyMAG (bioMérieux, Франция)). 

2. Автоматты станцияға реактивтер мен шығын материалдарының жинағы 

(мысалы NucliSENS easyMAG (1 экстракциялауға арналған NucliSens 

буфері, 2 экстракциялауға арналған NucliSens буфері, 3 1 экстракциялауға 

арналған NucliSens буфері, лизиске арналған NucliSens буфер, NucliSens 

магниттелетін силика) (bioMérieux, Франция)). 

3. Автоматты станцияға (мысалы NucliSENS easyMAG (bioMérieux, 

Франция) қосымша «ЕМ-плюс» реагенттер жиынтығы (Роспотребнадзор 

эпидемиология ҒЗИ ФБУН, Россия) талап етіледі. 

2 АЙМАҚ. Кері транскрипциялау реакциясын, ПТР және 

амплификациялау өнімдерін гибридизациялық-флуоресценттік 

детекциялауды жүргізу 
1. Ауа ортасы бактериясыз бокс (ПТР-бокс). 

2. Центрифуга/вортекс. 

3. Ауыспалы көлемдегі автоматты дозаторлар. 

4. Штативтердегі 200 мкл-ге дейінгі сүзгісімен бір реттік ұштықтар. 

5. Көлемі 0,2 мл немесе 0,5 мл пробиркаларға арналған штативтер 

(пайдаланылатын реагенттер жиынтықтарға сәйкес).  

6. 2 °С-ден 8 °С-ге дейінгі температурадағы тоңазытқыш. 

7. Жеке халат, қалпақтар, аяқ киімдер және бір реттік қолғаптар ӘН 

1.3.2569-09 бойынша. 

8. Ұштықтарды тастауға арналған ыдыс. 

9. Роторлық типті бағдарламаланатын амплификатор (мысалы, Rotor-Gene 

3000 немесе 6000 (Corbett Research, Австралия)) немесе планшеттік типті 

амплификатор (мысалы, iCycler iQ5 (Bio-Rad, США), Mx3000P (Stratagene, 

США)) және Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ ФБУН ұсынған аталған 

реагенттер жинағы қолдану жөніндегі әдістемелік ұсынымдарда. 

10. ПТР үшін көлемі 0,2 мл немесе 0,1 мл бір реттік полипропиленді 

пробиркалар: 

а) Көлемі 0,2 мл дөңес қақпағы бар ПТР үшін жұқа қабырғалы 

пробиркалар - планшеттік типті аспапты пайдаланған кезде; 

б) Көлемі 0,2 мл жалпақ қақпағы бар ПТР үшін жұқа қабырғалы 

пробиркалар – роторлық типті аспапты пайдаланған кезде. 

Зерттелетін материалды алу, тасымалдау және сақтау 

Жұмыс басталар алдында Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ ФБУН 

Мәскеу, 2008ж. әзірлеген «ПТР-диагностика үшін клиникалық материалды 

алу, тасымалдау, сақтау» әдістемелік ұсынымдарын оқып шығу керек. 

ПТР-зерттеулерін жүргізу үшін шеткері қан плазмасы пайдаланылады. Қан 

алу таңертең ашқарынға антикоагулянт ретінде ЭДТА ерітіндісімен 

пробиркада жүргізіледі. Қаны бар жабық пробирканы бірнеше рет аударып 

төңкереді. Қан алған сәттен бастап 6 сағат ішінде плазманы алып, жаңа 



пробиркаға енгізу керек. Ол үшін қаны бар пробирканы 800-1600 g кезінде 20 

минут бойы центрифугалайды. Плазманы 2 °C-ден 8 °C-ге дейінгі 

температурада 3 тәуліктен асырмай және -68 °C-денн аспайтын 

температурада ұзақ сақтауға болады. 

Кейбір жағдайларда қан сарысуын пайдалануға рұқсат етіледі. Осы 

материалға арналған реагенттер жинағының талдамалық сезімталдығы 

сақталады, алайда қан ұю ретракциясы кезінде вирустық бөлшектердің 

тұндырылуына байланысты клиникалық сезімталдықты едәуір төмендетуге 

болады. Сарысуды 2 °C-ден 8 °C-ге дейінгі температурада 3 тәуліктен 

асырмай және -68 °C-ден аспайтын температурада ұзақ сақтауға болады. 

 

FRT нұсқасы 

 

ПТР-зерттеуін жүргізу 

ПТР-зерттеу келесі кезеңдерден тұрады: 

 зерттелетін үлгілерден алынған РНҚ/ДНҚ экстракциялау. 

 Кері транскрипциялау реакциясын және «нақты уақыт» режимінде 

гибридизациялық-флуоресценттік детекциялаумен амплификациялау 

жүргізу. 

 Нәтижелерді талдау және интерпретациялау. 

Зерттелетін үлгілерден алынған РНҚ/ДНҚ экстракциялау 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! РНҚ/ДНҚ-мен жұмыс істеген кезде тек «RNase-

free», «DNase-free» арнайы таңбалауы бар бір реттік стерильді пластик 

шығыс материалдарды ғана пайдалану қажет. 

РНҚ/ДНҚ экстракциялау үшін Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ 

ФБУН ұсынған мынадай реагенттер жиынтықтары пайдаланылады: 

 «РИБО-преп» реагенттер жиынтығын пайдаланған кезде жұмыс тәртібін 

«РИБО-преп» реагенттер жиынтығын пайдаланумен РНҚ/ДНҚ 

экстракциялау» 1 қосымшасынан қараңыз. 

 «РИБО-сорб» реагенттер жиынтығын пайдаланған кезде жұмыс тәртібін 

«РИБО-сорб» реагенттер жиынтығын пайдаланумен РНҚ/ДНҚ 

экстракциялау» 2 қосымшасынан қараңыз. 

 «МАГНО-сорб» реагенттер жиынтығын пайдаланған кезде, 1000 мкл 

және 200 мкл қан плазмасынан РНҚ/ДНҚ экстракциялау үшін жұмыс 

тәртібін «МАГНО-сорб» реагенттер жиынтығын пайдаланумен РНҚ/ДНҚ 

экстракциялау» 3 қосымшасынан қараңыз. 

bioMérieux және Qiagen компанияларының нуклеин қышқылдарын 

экстракциялау үшін автоматты станцияларды пайдаланған кезде реагенттер 

жинағымен бірлесе, көлемі 0,1 мл-ден 1 мл-ге дейін қан плазмасы мен 

сарысуы үлгілерінен РНҚ/ДНҚ экстракциялау жүргізуге мүмкіндік беретін 

хаттамалар мен реагенттерді пайдалану қажет.  

Экстракциялау емшарасы автоматты станцияларға нұсқаулыққа сәйкес 

жүргізіледі. ІБҮ-ні үлгілерге енгізу немесе экстракция басталарға дейін 



көлемі 10 мкл лизирлейтін ерітіндіні бір сынамаға енгізу міндетті шарты 

болып табылады. 

Бірнеше әртүрлі зерттеулер жүргізу үшін үлгіні экстракциялау кезінде 

(РНҚ HDV, РНҚ HCV, РНҚ HGV, ДНҚ HBV, РНҚ ВИЧ және HCV-

генотиптеуін анықтау үшін бір мезгілде нуклеин қышқылдарын 

экстракциялауға жол беріледі) барлық қажетті ІБҮ препараттарын енгізу 

керек (соған ұқсас). 

Элюцияның бағдарламаланатын көлемі – 50-60 мкл (элюция көлемін 100 

мкл-ге дейін арттыруға жол беріледі). 

NucliSENS easyMAG (bioMérieux, Франция) автоматты станциясын 

пайдаланған кезде қосымша «ЕМ-плюс» реагенттер жиынтығын 

(Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ ФБУН өндірген) пайдалану міндетті. 

Аспапта (On-board) және аспаптан тыс (Off-board) лизис режимдерін 

пайдалануға жол беріледі. 

РНҚ/ДНҚ экстракциясы аяқталғаннан кейін, пробирканы аспаптан 

шығарып алып, ОТ-ПТР/ПТР реакциясын жүргізу керек. Тазартылған 

РНҚ/ДНҚ-ны 2 °С-ден 8 °С-ге дейінгі температурада 4 сағатқа дейін сақтауға 

болады. Ұзақ сақтау үшін препаратты 1 ай бойы -16 °C-ден аспайтын 

температурада немесе бір жыл бойы -68 °С-ден аспайтын температурада 

сақтау керек. 

Сондай-ақ B гепатиті вирусы (HBV) ДНҚ-сын және D гепатиті вирусы 

(HDV) РНҚ-сын бірмезгілде анықтауға арналған «АмплиСенс® HBV / HDV-

FL» реагенттер жинағын қолдану жөніндегі Роспотребнадзор эпидемиология 

ҒЗИ ФБУН әдістемелік ұсынымдарын қараңыз. 

 



Кері транскрипциялау реакциясын және «нақты уақыт» режимінде 

детекциялауымен амплификациялауды жүргізу 

Реакциялық қоспаның жалпы көлемі – 25 мкл, РНҚ/ДНҚ сынамасының 

көлемін қоса – 10 мкл. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! РНҚ/ДНҚ-мен жұмыс істеген кезде тек «RNase-

free», «DNase-free» арнайы таңбалауы бар бір реттік стерильді пластик 

шығыс материалдарды ғана пайдалану қажет. 

 

А. Амплификациялау үшін пробиркаларды дайындау 

Амплификациялау үшін пробиркаларды таңдау пайдаланылған 

амплификаторға байланысты. 

Реагенттерді, РНҚ/ДНҚ сынамаларын және бақыланатын үлгілерді 

пробиркаларға енгізу үшін сүзгілері бар бір реттік ұштықтар 

пайдаланылады. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Реакциялық қоспалардың компоненттерін тікелей 

ПТР-зерттеуін жүргізер алдында араластыру керек. Реагенттерді зерттелетін 

және бақыланатын үлгілерді тестілеуді қамтитын, қажетті реакциялар санына 

есептеп, есептеу кестесіне сәйкес араластыру қажет (1 кестені қараңыз). 

1. Жұмысты бастамас бұрын, вортекстегі жинақтың барлық реагенттерін 

мұқият араластыру және пробиркалардың қақпақтарындағы тамшыларды 

тұндыру керек.  

2. Зерттелетін, бақыланатын үлгілердің санын ескере отырып, 

амплификациялау үшін пробиркалардың қажетті санын таңдау керек (екі 

экстракция бақылауы, бір амплификациялау негізі). Пробиркалардың, 

стриптердің немесе плашкалардың типін пайдаланылатын аспапқа 

байланысты таңдау керек. 

3. Реакциялық қоспаны дайындау үшін реагенттерді 1 реакцияға есептеп, 

жеке стерильді пробиркада араластыру қажет: 10 мкл ОТ-ПТР-қоспа-1-

FL HBV / HDV, 5 мкл ОТ-ПТР-қоспа-2-FEP/FRT, 0,25 мкл RT-G-mix-2, 

0,5 мкл полимераза (TaqF) және 0,25 мкл TM-Ревертаза (MMlv). 

Қоспаны вортексте мұқият араластыру және пробирканың қақпағындағы 

тамшыларды тұндыру керек. 

4. Дайын реакциялық қоспаны 15 мкл-ден пробиркаға енгізу керек.  

5. Дайын пробиркаларға клиникалық үлгілерден бөліп алынған РНҚ/ДНҚ-

сынамасын 10 мкл-ден енгізу керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «РИБО-сорб», «МАГНО-сорб» және NucliSENS 

easyMAG, реагенттер жиынтықтарының көмегімен бөліп алынған РНҚ/ДНҚ-

сынамаларын қосу кезінде сорбенттің реакциялық қоспаға түсіп кетуінен 

аулақ болу керек. 

6. Бақылау реакцияларын қою керек: 

а) экстракцияның оң бақылауы (ОБ) – HBV / HDV-rec ОБҮ үлгісінен 

бөліп алынған 10 мкл  РНҚ/ДНҚ-сынамасын пробиркаға енгізу керек.  

б) экстракцияның теріс бақылауы (ТБ) – ТБҮ үлгісінен бөліп алынған 



10 мкл  РНҚ/ДНҚ-сынамасын пробиркаға енгізу керек. 

в) ПТР оң бақылауы (Б+) – 10 мкл ПКО кДНҚ HBV / HDV-FL ОБҮ-

сін пробиркаға енгізу керек.  

Ықтимал ластануына күдік туған кезде, сондай-ақ ПТР (Б–) теріс 

бақылауын қою қажет. Ол үшін дайын реакциялық қоспасы бар пробиркаға 

10 мкл элюцияға арналған буферді енгізу керек. 

1 кесте  

FRT форматы үшін реакциялық қоспаларды дайындау сызбасы 
 Зерттелетін нүктелердің көрсетілген санына реактивтердің 

көлемі, бір үлгіге артығымен 

Бір реакцияға реагенттің 

көлемі (мкл) 
10,00 5,00 0,25 0,50 0,25 

Клиника-

лық 

үлгілердің 

саны 

Зерттелетін 

үлгілердің 

саны
4
 

ОТ-ПТР-

қоспа-1-FL 

HBV / HDV 

ОТ-ПТР-

қоспа-2-

FEP/FRT 

RT-G-

mix-2 

Полимераза 

(TaqF) 

ТМ-

Ревертаза 

(MMlv) 

4 7 80 40 2,0 4,0 2,0 

6
5
 9 100 50 2,5 5,0 2,5 

8 11 120 60 3,0 6,0 3,0 

10
6
 13 140 70 3,5 7,0 3,5 

12 15 160 80 4,0 8,0 4,0 

14
7
 17 180 90 4,5 9,0 4,5 

16 19 200 100 5,0 10,0 5,0 

18 21 220 110 5,5 11,0 5,5 

20 23 240 120 6,0 12,0 6,0 

22
8
 25 260 130 6,5 13,0 6,5 

34 37 380 190 9,5 19,0 9,5 

46 49 500 250 12,5 25,0 12,5 

Б. «Нақты уақыт» режимінде детекциялаумен амплификациялауды жүргізу 

1. Аспаптың реакциялық модулінің ұяшықтарына пробиркаларды орнату 

керек. 

2. Флуоресцентті сигналды амплификациялау мен детекциялаудың тиісті 

бағдарламаны орындау үшін аспапты бағдарламалау керек («нақты уақыт» 

режимінде детекциялау жүйесімен амплификатор) (2, 3 кестелерді 

қараңыз). 

                                                 
4
 Клиникалық үлгілердің саны + РНК/ДНК экстракциялау кезеңінің 2 бақылауы  + ОТ-ПТР 1 бақылауы, 

(N+3, N - клиникалық үлгілердің саны) 
5
 NucliSENS easyMAG  аспабында бір стрипті экстракциялау (8 пробирка) 

6
 Экстракцияға 12 пробиркадан панель 

7
 NucliSENS easyMAG аспабында екі стрипті экстракциялау (16 пробирка) 

8
 Экстракцияға24 пробиркадан панель, NucliSENS easyMAG аспабында үш стрипті экстракциялау 



2 кесте 

Роторлық типті аспаптар
9
 үшін «АмплиСенс-2 RG» бағдарламасы 

Кезеңі 
Температура-

сы, °С 
Кезеңнің ұзақтығы 

Флуоресценция

ны өлшеу 

Циклдердің 

саны 

Hold/Темпера

тураны ұстап 

тұру 

50 15 мин – 1 

Hold/Темпера

тураны ұстап 

тұру 

95 15 мин – 1 

Cycling/ 

Циклдендіру 

95 5 с – 

5 60 20 с – 

72 15 с – 

Cycling 2/ 

Циклдендіру 2 

95 5 с – 

40 60 20 с 

FAM/Green, 

JOE/Yellow, 

ROX/Orange, 

Cy5/Red 

72 15 с – 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!  

Осы бағдарламаны пайдалана отырып, бірыңғай бағдарлама бойынша 

тесттердің кез-келген үйлесімін бір аспапта бір мезгілде жүргізуге болады 

(мысалы, HBV, HCV генотиптелуіне және т.б. арналған тесттермен бірлесе). 

Ескертпе – егер осы каналдар пайдаланылатын «мультипрайм» форматында 

тесттер жүргізілсе, Cy5/Red каналы қажет болған кезде қосылады.  

3 кесте 

Планшеттік типті
10

 аспаптар үшін «АмплиСенс-2 iQ» бағдарламасы 

Кезеңі 
Температура, 

°С 
Кезеңнің ұзақтығы 

Флуоресценция

ны өлшеу 

Циклдердің 

саны 

1 50 15 мин – 1 

2 95 15 мин – 1 

3 

95 5 с – 

5 60 20 с – 

72 15 с – 

4 

95 5 с – 

40 60 30 с 
FAM, HEX, 

ROX, Cy5 

72 15 с – 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Осы бағдарламаны пайдалана отырып, бірыңғай 

бағдарлама бойынша тесттердің кез-келген үйлесімін бір аспапта бір мезгілде 

жүргізуге болады (мысалы, HBV, HCV генотиптелуіне және т.б. арналған 

тесттермен бірлесе). 
                                                 
9
 Мысалы, Rotor-Gene 3000 или 6000 (Corbett Research, Австралия) 

10
 Мысалы, iCycler iQ5» (BioRad, АҚШ), Mx3000P (Stratagene, АҚШ), ДТ-96 («ДНК-технология», Ресей) және 

Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ ФБУН ұсынған, аталған реагенттер жинағын қолдану жөніндегі 

әдістемелік ұсынымдарда. 



3. Бағдарламаны орындау соңында нәтижелерді талдап, интерпретациялауға 

кірісу керек. 

Нәтижелерді талдау және интерпретациялау 

 

Нәтижелерді талдауды «нақты уақыт» режиміндегі детекциялаумен ПТР 

жүргізу үшін пайдаланылатын аспаптың бағдарламалық қамтамасыз етуінің 

көмегімен жүргізеді. Флуоресцентті сигналдың жинақталу қисығын екі канал 

бойынша талдайды: 

 флуорофорға арналған FAM каналы бойынша ІБҮ ДНҚ амплификациясы 

өнімінің жинақталуын растайтын сигнал тіркеледі;  

 флуорофорға арналған JOE каналы бойынша HBV ДНҚ фрагментін 

амплификациялау өнімінің жинақталуын растайтын сигнал тіркеледі.    

 флуорофорға арналған ROX каналы бойынша HDV кДНҚ фрагментін 

амплификациялау өнімінің жинақталуын растайтын сигнал тіркеледі. 

Нәтижелер флуоресценция қисығының тиісті деңгейде белгіленген шектік 

желімен қиылысуының болуы (немесе болмауы) негізінде 

интерпретацияланады (логарифмдік шкалада оң бақылау 

флуоресценциясының артуының сызықтық бөлігінің ортасында 

орналастырылады), бұл берілген сынамасы үшін нәтижелер кестесінің тиісті 

бағанында «Ct» шектік циклының мәні болуын (немесе болмауын) 

анықтайды.  

Егер қисық флуоресценцияның сенімді өсу аймағында шектік сызықпен 

бір рет қиылысса, канал бойынша амплификациялау нәтижесі оң; шектік 

сызығымен қисықтың қиылысы болмаған (Ct немесе Cp мәндері жоқ) 

жағдайда теріс; барлық басқа жағдайларда күмәнді деп саналады. 

Нәтижелерді интерпретациялау принципі келесідей: 

 егер JOE/HEX/Yellow каналында көрсетілген (шектік) мәннен аспайтын Ct 

шектік циклінің мәні алынса, HBV ДНҚ құрамы бойынша үлгі оң деп 

саналады. 

 JOE/HEX/Yellow каналында Ct мәні болмаса немесе көрсетілген (шектік) 

мәннен асатын Ct мәні алынса, ал ІБҮ каналы бойынша ол үшін 

көрсетілген (шектік) мәннен аспайтын Ct шектік циклінің мәні алынса, 

HBV ДНҚ құрамы бойынша үлгі теріс деп саналады. 

 егер ROX/Orange каналында көрсетілген (шектік) мәннен аспайтын Ct 

шектік циклінің мәні алынса, HDV РНҚ құрамы бойынша үлгі оң деп 

саналады. 

 ROX/Orange каналында Ct мәні болмаса немесе көрсетілген (шектік) 

мәннен асатын Ct мәні алынса, ал ІБҮ каналы бойынша ол үшін 

көрсетілген (шектік) мәннен аспайтын Ct шектік циклінің мәні алынса, 

HDV РНҚ құрамы бойынша үлгі теріс деп саналады. 

 Каналдардың кез келгенінен күмәнді нәтиже алынған жағдайда, үлгі 

күмәнді деп саналады. Тиісті үлгінің қайтадан ПТР-зерттеуі ұсынылады. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ct шектік мәндері ПТР-жиынтыққа қосымша 



парақта көрсетілген.  

Сондай-ақ «нақты уақыт» режимінде ПТР үшін тиісті аспаптарға нұсқаулықты 

және B гепатиті вирусы (HBV) ДНҚ-сын және D гепатиті вирусы (HDV) РНҚ-

сын бірмезгілде анықтауға арналған «АмплиСенс® HBV / HDV-FL» 

реагенттер жинағын қолдану жөніндегі Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ 

ФБУН әдістемелік ұсынымдарын қараңыз. 

Егер бақылау реакцияларының нәтижелерін бағалау кестесіне сәйкес 

бақылау үлгілерін алу үшін дұрыс нәтижелер алынған болса, ПТР-

зерттеулерінің нәтижелері сенімді деп саналады (4 кестені қараңыз). 

4 кесте 

ПТР-зерттеулерінің әртүрлі кезеңдерін бақылауларға арналған 

нәтижелері 

Бақылау 
ПТР-зерттеулерінің 

бақыланатын кезеңі  

Канал бойынша амплификациялау нәтижесі 

FAM/Green 
JOE/HEX/Yello

w 
ROX/Orange 

ТБ 
РНҚ/ДНҚ, ПТР 

экстракциялау 
оң теріс теріс 

ОБ 
РНҚ/ДНҚ 

экстракциялау, ПТР 
оң оң оң 

Б+ ПТР оң оң оң 

Б– ПТР теріс теріс теріс 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 

1. Егер JOE/HEX/Yellow каналы бойынша экстракцияның оң бақылауы (ОБ) 

немесе ПТР кезеңінің оң бақылауы (Б+) үшін Ct мәні болмаса немесе 

көрсетілген (шектік) мәннен асып кетсе, РНҚ/ДНҚ экстракциясы 

кезеңінен бастап, HBV ДНҚ анықталмаған барлық үлгілер үшін ПТР-

зерттеуін қайталау қажет. 

2. Егер ROX/Orange каналы бойынша экстракцияның оң бақылауы (ОБ) 

немесе ПТР кезеңінің оң бақылауы (Б+) үшін Ct мәні болмаса немесе 

көрсетілген (шектік) мәннен асып кетсе, РНҚ/ДНҚ экстракциясы 

кезеңінен бастап, HDV РНҚ анықталмаған барлық үлгілер үшін ПТР-

зерттеуін қайталау қажет. 

3. Егер JOE/HEX/Yellow немесе ROX/Orange каналы бойынша РНҚ/ДНҚ 

экстракциясының теріс бақылауы (ТБ) және/немесе ПТР теріс бақылауы 

(Б+) үшін Ct мәні алынса, РНҚ/ДНҚ экстракциясы кезеңінен бастап, HBV 

ДНҚ немесе HDV РНҚ анықталған барлық үлгілер үшін зерттеуді 

қайталау қажет. 

Қысқарту тізімі 

Осы нұсқаулықта келесі қысқартылған сөздер мен мәндері қолданылады: 
ІБҮ – ішкі бақылау үлгісі 

Б+ – ПТР оң бақылауы 

Б– – ПТР теріс бақылауы 

ТБҮ – теріс бақылау үлгісі 



ТБ – экстракцияның теріс бақылауы 

КТ – кері транскрипция 

ОБҮ – оң бақылау үлгісі 

ОК – экстракцияның оң бақылауы 

ПТР – полимеразалы тізбекті реакция 

Роспотребнадзор 

эпидемиология ҒЗИ 

ФБУН 

– Адамның әл-ауқаты және тұтынушылардың құқықтарын қорғау 

саласындағы қадағалау жөніндегі федералды қызмет 

«Эпидемиология  орталық ғылыми-зерттеу институты» Федералды 

бюджеттік ғылыми мекемесі 

HBV –В гепатиті вирусы 

HCV – С гепатиті вирусы 

HDV – D («Дельта») гепатиті вирусы 

FEP – «ақырғы нүкте» бойынша флуоресценттік детекция 

FRT – «нақты уақыт» режиміндегі флуоресцентті детекция 

Сақтау шарттары 

«РИБО-сорб» және «РИБО-преп» реагенттер жиынтықтарын 2 °С-ден 8 °С-

ге дейінгі температурада сақтау керек. «МАГНО-сорб» реагенттер 

жиынтығын 2 °С-ден 25 ° С-ге дейінгі температурада сақтау керек. «ПТР-

жиынтық» реагенттер жиынтығын -16 С-ден аспайтын температурада сақтау 

керек. кДНҚ HBV / HDV-FL ОБҮ, HBV / HDV-rec ОБҮ және ICZ-rec ІБҮ екіден 

артық мұздатып қатыруға/ерітуге жол берілмейді, еріткеннен кейін ПКО 

кДНҚ HBV / HDV-FL ОБҮ, HBV / HDV-rec ОБҮ және ICZ-rec ІБҮ 2°С-ден 

8°С-ге дейінгі температурада 6 айдан асырмай сақтау керек. ОТ-ПТР-қоспа-1-

FL HBV / HDV жарықтан қорғалған жерде сақтау керек. 

 

Тасымалдау 

Реагенттер жинағын 2 °С-ден 8 °С-ге дейінгі температурада 5 тәуліктен 

асырмай тасымалдау керек. Алған кезде сақтауға ұсынылған температураға 

сәйкес дереу  жиынтықтау керек. 

 

 Босатылу шарттары 

 Емдеу-профилактикалық және санитарлық-профилактикалық 

мекемелерге арналған. 

 

Жарамдылық мерзімі 

Сақтау мерзімі - 12 ай. Ашылған реагенттердің жарамдылық мерзімі, егер 

нұсқаулықта басқаша көрсетілмесе, ашылмаған реагенттерге арналған 

заттаңбаларда көрсетілген жарамдылық мерзіміне сәйкес келеді. 

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды. 

 



Баспа өнімдерінде пайдаланылатын символдар 

 

Каталогтағы нөмірі 
 

Сақ болыңыз! 

Ілеспе 

құжаттамаға 

жүгініңіз 

 

Партия коды 
 

Тесттердің ең көп 

саны 

 

In vitro 

диагностикаға 

арналған бұйым  

дейін 

пайдаланыңыз 

 

Өзгерген күні 
 

Пайдалану 

жөніндегі 

басшылыққа 

жүгініңіз 

 

 

Температураның 

шектемесі 
 

Күн сәулесінің 

түсуіне жол 

бермеу керек 

 

Температураның 

жоғарғы шектемесі 
 

Дайындалған күні 

 

Өндіруші 
  

 

     Осыған сәйкес медициналық мақсаттағы бұйым өндірілген 

нормативтік құжат 

Клиникалық материалдағы B гепатиті вирусы (HBV) ДНҚ-сын және D 

гепатиті вирусы (HDV) РНҚ-сын гибридизациялық-флуоресценттік 

детекциялаумен полимеразалы тізбекті реакция (ПТР) әдісімен бірмезгілде 

анықтауға арналған «АмплиСенс
®
 HBV / HDV-FL» реагенттер жинағы. 

Техникалық шарттары ТШ 9398-178-01897593-2012. 

 

Өндіруші 

 

     Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ ФБУН (111123, Мәскеу қ., 

Новогиреевская к-сі, 3а үй, тел. (495) 974-96-42, факс (495) 305-54-23 e-mail: 

obtk@pcr.ru) 

Реагенттер жинағының сапасына қатысты шағымдарды дайындаушы 

кәсіпорынға Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ ФБУН (111123, Мәскеу қ., 

Новогиреевская к-сі, 3а үй) шағымдармен жұмыс істейтін және оқуды 

ұйымдастыратын бөлімге жіберіңіз (тел. (495) 974-96-46, факс (495) 916-18-18, 

e-mail: products@pcr.ru). 

mailto:obtk@pcr.ru
mailto:products@pcr.ru


«АмплиСенс» өнімдері жөніндегі пікірлер мен ұсыныстарды тұтынушы 

анкетасын толтырып www.amplisens.ru сайтында қалдыруға болады. 

 

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан 

медициналық мақсаттағы бұйымның сапасы жөніндегі шағымдарды 

қабылдайтын ұйымның мекенжайы: 

«КБ Диагностик» ЖШС Алматы обл., Іле ауданы, Боралдай ауылы, 

(Аэропорт), тел./факс 8 (727) 331-31-47 

E-mail info@kb-diagnostic.kz 

http://www.amplisens.ru/

