
 
Клиникалық материалдағы адам 
иммунтапшылығы вирусы (АИТВ-1) провирустық 
ДНҚ-сын гибридизациялық-флуоресценттік 
детекциялаумен полимеразалық тізбекті реакция 
(ПТР) әдісімен анықтауға арналған «АмплиСенс

®
 

ДНҚ-АИТВ-FL» реагенттер жинағы 
FRT форматы. 2 түрі: Кұрғак кан дақтарына 
арналған шығын материалдарының жиынтығы, 
«РИБО-преп» реагенттер жинағы 100 нұсқасы, 
лизиске арналған ерітінді (2 құты), преципитацияға 
арналған ерітінді (1 құты), Гемолитик (1 құты), 
«ПТР-жиынтық» FRT нұсқасы 

Жиынтық құрамы: 
1. Қан алуға арналған Whatman 903 карточкасы – 100 дана  
2. Zip-Lock пакеті - 100 дана 
3. Кептіргіш - 100 дана 
4. Лизиске арналған ерітінді - 1 құты 
5. Преципитацияға арналған ерітінді - 1 құты 
6. Шаюға арналған ерітінді 3 - 1 құты 
7. Шаюға арналған ерітінді 4 - 1 құты 
8. РНҚ-буфер - 8 пробирка 
9. Лизиске арналған ерітінді - 2 құты 
10.Преципитацияға арналған ерітінді - 1 құты 
11.Гемолитик - 1 құты 
12.ПТР-қоспа-1-FRT АИТВ - 8 пробирка 
13.ОТ-ПТР-қоспа-2-FEP/FRT - 8 пробирка 
14.Полимераза (TaqF) - 8 пробирка 
15.ТЕ-буфер - 8 пробирка 
16.АИТВ-1 ДНҚ және адамның ДНҚ-сы ОБҮ - 2 пробирка 

In vitro диагностикаға арналған 

Сақтау температурасы – каптамасынан қараңыз 
Серия № - каптамасынан қараңыз 
Дайындалған күні – каптамасынан қараңыз 
Жарамдылық мерзімі – каптамасынан қараңыз 

Роспотребнадзор эпидемиология ҒЗИ ФБУН, Ресей 
Федерациясы, 111123, Мәскеу қ., Новогиреевская к-сі, 3а үй. 
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 

Набор реагентов для выявления провирусной 
ДНК вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-
1) в клиническом материале методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 
гибридизационно-флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс

®
 ДНК-ВИЧ-FL» 

Формат FRT. Форма 2: Комплект расходных 
материалов для сухих пятен крови, комплект 
реагентов «РИБО-преп» вариант 100, раствор 
для лизиса (2 флакона), раствор для 
преципитации (1 флакон), «Гемолитик» (1 
флакон), «ПЦР-комплект» вариант FRT. 

Состав комплекта: 
1.Карточка для забора крови Whatman 903 – 100 шт 
2.Пакет Zip-Lock – 100 шт 
3.Осушитель – 100 шт 
4.Раствор для лизиса – 1 флакон 
5.Раствор для преципитации – 1 флакон 
6.Раствор для отмывки 3 – 1 флакон 
7.Раствор для отмывки 4 – 1 флакон 
8.РНК-буфер – 8 пробирок 
9.Раствор для лизиса – 2 флакона, 
10.Раствор для преципитации – 1 флакон 
11.Гемолитик – 1 флакон 
12.ПЦР-смесь-1-FRT ВИЧ – 8 пробирок 
13.ОТ-ПЦР-смесь-2-FEP/FRT - 8 пробирок 
14.Полимераза (TaqF) - 8 пробирок 
15.ТЕ-буфер - 8 пробирок 
16.ПКО ДНК ВИЧ-1 и ДНК человека - 2 пробирки 

для диагностики in vitro 

Хранить при температуре – см. на упаковке 
Серия № - см. на упаковке 
Дата изготовления - см. на упаковке 
Срок годности - см. на упаковке 

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, 
Российская Федерация, 111123, г. Москва, ул. 
Новогиреевская, д. 3А. 
Адрес организации, принимающей претензии на 
территории Республики Казахстан по качеству 
изделия медицинского назначения от потребителей 
ТОО «КБ Диагностик», Алматинская обл., 
Илийский р-н, п. Боралдай, (Аэропорт), 
тел./факс 8 (727) 331-31-47 
E-mail info@kb-diagnostic.kz 
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