
 

 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

Амніотест є якісним діагностичним скрінінговим тестом у 

вигляді тампону, що визначає рівень рН, призначений для 

виявленні розриву амніону у вагітних жінок. 

 

КОРОТКИЙ ОПИС ТА ПОЯСНЕННЯ 

Розрив амніону може призвести до витікання невеликого 

об’єму амніотичної (навколоплідної) рідини у верхню 

частину вагіни. Присутність амніотичної рідини є 

причиною підвищення рівня рН вагіни у цій частині. 

Виявлення збільшення рівня рН за допомогою 

індикаторного барвника допомагає у виявленні присутності 

амніотичної рідини. 

 

ПРИНЦИП ДІЇ 

Тампон з нітразиновим жовтим, вводять у верхню частину 

вагіни. Там він абсорбує рідину і барвник змінює колір 

відповідно до рівня рН поглинутої рідини, в діапазоні рН 

5,5-7,5. Величина рН 6,5 або вище свідчить про можливий 

витік амніотичної рідини. 

 

РЕАКТИВИ 

Амніотест складається з одноразового тампону з 

нітразиновим жовтим, що упаковані в окремі пакетики. 

Тампони опромінені гамма-променями і є стерильними до 

моменту відкривання. 

 

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 

1. Амніотест призначений лише для дыагностики in vitro. 

2. Не використовуйте Амніотест після закінчення терміну 

придатності, зазначеного на упаковці тест-тампону. 

3. Після контаку з вагіною тампони слід вважати 

потенційно інфікованими і слід вживати всіх необхідних 

запобіжних заходів, як при роботі з небезпечними 

мікробіологічним матеріалом. 

4. Не використовуйте тампони повторно. 

5. Для одержання достовірної інформації слід ретельно 

дотримуватися всіх настанов щодо процедури, умов 

зберігання, запобіжних заходів та обмежень, визначених у 

цій інструкції. 

 

ЗБЕРІГАННЯ 

Пакетики слід зберігати при кімнатній температури (+15 та 

+30 °С). Тест, який зберігається за цих умов, є стабільним 

до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці. 

 

 

           Тест-тампон для швидкого виявлення 

           Навколоплідної рідини АМНІОТЕСТ 
 

ПРОЦЕДУРА 

1. Вийняти тампон із захисної упаковки. НЕ торкайтеся 

кінчика тампона і не допускайте його контакту з будь-якою 

рідиною або іншою речовиною, що може вплинути на 

рівень рН. 

2. Розкрийте губи для отримання доступу в матку, та 

обережно введіть тампон у вагіну. Під час введення не 

допускайте контакту тампону з стінками вагіни. 

3. Перший і єдиний контакт тампону Амніотест повинен 

статися з тканиною верхньою частини вагіни (верхній звід 

вагіни або шийка матки). 

4. Контакт тампону з тканиною верхньою частини піхви має 

тривати близько 15 секунд. 

5. Обережно вийміть тампон й одразу ж подивіться на колір 

його кінчика. 

 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 

Тест-тампон не потребує додаткового контролю якості. 

Лабораторії та лікарі, які хочуть провести додатковий 

контроль якості, можуть використовувати буфери з 

відповідною величиною рН, зазначених в картці кольорів 

Амніотесту. 

Увага! Контрольні розчини не входять в комплект 

поставки, та замовляються окремо. 

 

1. Вийняти один тампон Амніотест з упакування. 

2. Змочити кінчик тампона 3-4 краплями контрольного 

розчину. 

3. Одразу ж порівняти колір, що утворився на кінчику 

тампона, з найближчим кольором на картці кольорів 

Амніотесту. 

4. Якщо величина рН, зазначена поруч з кольором на 

картці, відповідає рівню рН розчину – тампон діє, як 

передбачено. Якщо рН зазначеного на картці кольору не 

збігається з рН використаного розчину, повторіть аналіз із 

новим тампоном. Якщо рН знову не збігається – ймовірно 

тампон не діє, як передбачено, і решту тестів тієї ж серії не 

можна використовувати для проведення клінічних аналізів. 

5. Тампони, що було перевірено таким чином, не можна 

використовувати для проведення клінічних аналізів. 

 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Колір тест-тампону Амніотест після використання слід 

порівняти з кольорами, наведеними на картці кольорів 

Амніотесту. 

 

 

                Тампон з нітразиновим жовтим  

                      (для діагностики in vitro) 
 

 

ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 

1. Амніотест призначений для використання 

кваліфікованими медичними працівниками в якості 

допоміжного діагностичного засобу. 

2. Амніотест може тільки вказувати на зміну рН і повинен 

застосовуватися лише так, як зазначено в описы вище 

процедуры аналізу. 

3. Терапія антибіотиками або вагінальні інфекції можуть 

спричинити підвищення рівня рН, що призводить до 

помилкової інтерпретації даних, щодо наявності 

амніотичної рідини. Якщо є сумніви, слід зробити 

відповідні мікробіологічні аналізи. 

4. Неправдивий негативний результат також може бути 

наслідком впливу деяких факторів, що потребують більш 

детального клінічного обстеження. Негативний результат 

аналізу не виключає можливості розриву амніону у вагітних 

жінок. При інтерпретації негативних результатів аналізу 

слід враховувати інші клінічні дані. Зразки кольору на 

картці кольорів наведені для прикладу і не повинні 

розглядати як абсолютно відповідні фактичному результату 

аналізу. 

 

МАТЕРІАЛИ 

В одній одиниці Амніотесту знаходиться одна стерильна 

упаковка з карткою кольорів та інструкцією з застосування. 

                 

                Виробник: Canada, tel.: 800 268 2311 

                20 Mural Street, Unit #4, Richmond Hill, ON, L4B 

                 

Група Колір Приблизна 

величина рН 

Показання 

збігається з 

А Жовтий Не 

застосовується 

Невикористаний 

тест-тампон 

В Жовтий/золотий 5,0 Цілий амніон 

(розриву немає) Жовтий/оливковий 5,5 

Оливковий 6,0 

С Темно-зелений 6,5 Можливий 

розрив амніону Темно-

синій/зелений 

7,0 

Темно-темно синій 7,5 або вище 


