
  

 
ASO 
(Anti-streptolysin O) 
 
Latexový test 
 
IVD pro kvalitativní a semikvantitativní  stanovení  anti-streptolysin-O  protilátek    v neředěném lidském séru. 
 
REF  

 
 

603403 50testů  1 x Latex činidlo, 2,5 ml
  1 x Pozitivní kontrola, 1 ml
  1 x Negativní kontrola, 1 ml
  Destičky pro opakované použití
  Míchací tyčinky na jedno použití
   
603401 100 testů 1 x Latex činidlo, 5ml
  1 x Pozitivní kontrola, 1ml
  1 x Negativní kontrola, 1 ml
  Destičky pro opakované použití
  Míchací tyčinky na jedno použití
603421SV  1 x Latex činidlo, 5 ml
603724SV  1 x Pozitivní kontrola, 1ml
603721SV  1 x Negativní kontrola, 1 ml
603320 1 balení 8 x Destička
 
Parametry měření 
Metoda: latexová aglutinace 
Interpretace: vizuální 
Vzorek: neředěné sérum 
Teplota: 18 - 25°C 
Prozone efekt: > 800 IU/ml 
Analytická citlivost : 200 (+ 40) IU/ml
 
 Princip 
ASO-latexový test je aglutinační test pro kvalitativní a semi-kvantitativní  stanovení  anti-streptolysin-O protilátek v lidském 
séru. Latexové částečky potažené streptolysinem O jsou aglutinovány a následně smíchány se vzorky obsahujícími ASO. 
 
Složení a výsledná koncentrace  
Latex činidlo Latexové částečky potažené 

streptolysinem O  
 

 Azid sodný 0,95 g/l 
Pozitivní 
kontrola 

Lidské sérum obsahující ASO > 200 IU/ml 

 Azid sodný  0,95 g/l 
Negativní  Zvířecí sérum  
kontrola Azid sodný  0,95 g/l 

 
Příprava činidel 
Činidla jsou k přímému použití. 
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Stabilita a skladování činidel 
Činidla skladujeme při teplotě 2-8°C. Jsou stabilní po celou dobu exspirace vyznačené na obalu, pokud zabráníme kontaminaci 
po otevření originálního balení. Činidla ihned po použití uzavřete, uchovávejte ve tmě! Nezamrazujte! Nedodržení uvedených 
doporučení zbavuje firmu DIALAB jakékoliv zodpovědnosti. 

 
Vzorek 
Sérum je stabilní při teplotě 2-8°C 48 hodin. Vzorky obsahující fibrin centrifugujte. Nepoužívejte vysoce hemolyzované, 
kontaminované nebo lipemické vzorky. 
Odběr doporučujeme provést do zkumavky:  
"VACUETTE" pro sérum (červené). 
 
Interferující látky 
Bez interference do koncentrace: 
Hemoglobin            5 g/l 
Bilirubin                        15 mg/l 
Lipemie                   5 g/l 
Revmatoidní faktory   300 IU/ml 
Léky a jiné substance, které mohou interferovat při stanovení amylázy jsou souhrnně uvedeny v práci Younga a spol.(7). 
 

Provedení testu 
Před provedením testu vytemperujte všechny vzorky a činidla na laboratorní teplotu. 
 
Kvalitativní metoda 
Naneste vzorky a kontroly  na jednotlivé kruhy  destičky. Vzorky neřeďte. 
 Vzorek Kontroly 
Vzorek 50 µl - 
Kontroly - 1 kapka 
Latexové činidlo před použitím jemně protřepejte a 
přidejte ke vzorku a kontrolám. 
Činidlo 1 kapka 1 kapka 
Zamíchejte obě kapky pomocí jednorázové tyčinky. 
Rozetřete po celé ploše kruhu. Pro každý vzorek 
(kontrolu) použijte jinou míchací tyčinku. Vložte 
destičku na třepačku  (80-100 r.p.m.) na 2 minuty.  
 
 
Semi-kvantitativní metoda 
Vzorky: proveďte řadu postupného dvojnásobného ředění ve fyziologickém roztoku. Naneste vzorky a kontroly  na jednotlivé 
kruhy  destičky. Kontroly neřeďte. 
 
 Vzorek Kontroly 
Vzorek 50 µl - 
Kontroly - 1 kapka 
Latexové činidlo před použitím jemně protřepejte a 
přidejte ke vzorku a kontrolám. 
Činidlo 1 kapka 1 kapka 
Zamíchejte obě kapky pomocí jednorázové tyčinky. 
Rozetřete po celé ploše kruhu. Pro každý vzorek 
(kontrolu) použijte jinou míchací tyčinku. Vložte 
destičku na třepačku  (80-100 r.p.m.) na 2 minuty.  
 
 

Interpretace výsledků 
Kvalitativní metoda: 
Zkontrolujte vizuálně přítomnost/nepřítomnost viditelné aglutinace po 2 minutách. Přítomnost aglutinace indikuje přítomnost 
ASO v koncentraci rovné nebo vyšší než 200 IU/ml. 
 
Semi-kvantitativní metoda: 
Titr je definován jako nejvyšší ředění vykazující pozitivní výsledek. 
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Výpočet 
Přibližná koncentrace ASO ve vzorku se vypočítá: 
200 x ASO titr = IU/ml 
 
Referenční rozmezí : 
Dospělí:                 více než 200 IU/ml 
Děti: (< 5 let)                       100 IU/ml 
Doporučujeme, aby si každá laboratoř stanovila své normální rozmezí. 
  
 

Analytické parametry stanovení 
Citlivost 
Analytická citlivost: 200 (+ 40 IU/ml) 

Kontrola kvality 
Doporučujeme používat pozitivní a negativní kontrolu.  
 
Kalibrace 
Citlivost ASO testu byla standardizována proti  referenčnímu materiálu NIBSC 97/662. 
 
Limitace testu 
Test může poskytovat falešně pozitivní výsledek při některých onemocněních jako je revmatoidní artritida,glomerulonefritida, 
spála, zánět mandlí a některé streptokokové infekce. 
U dětí ve věku 6 měsíců až 2 roky a u ranných infekcí může naopak docházet k falešně negativnímu výsledku. 
Jednotlivé stanovení ASO nemůže poskytnout dostatek informací o stavu onemocnění. To může poskytnout až stanovení dvakrát 
týdně  v průběhu 4 až 6 týdnů.  
Klinická diagnóza nemůže být stanovena pouze na základě výsledku tohoto testu, v úvahu se musí brát další klinická data. 
 
Upozornění 
Reagencie obsahují azid sodný (0,95 g/l) jako konzervační činidlo. 
Lidské sérum použité při výrobě tohoto produktu bylo testováno pomocí předepsaných souprav pro stanovení HIV, HCV a 
HBsAg a bylo shledáno negativním. Vzhledem k tomu, že žádná testovací metoda nemůže plně zaručit, že produkty vyrobené z 
lidské krve neobsahují viry HIV, hepatitis B a hepatitis C, je nutné zacházet s tímto produktem, obdobně jako se vzorky 
pacientů, jakožto s potenciálním infekčním agens.  
Prodleva před odečítáním vzorku může vést k nesprávným výsledkům. 

 
Odpadové hospodářství 
Prázdný obal zneškodněte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. 
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Seznam použitých symbolů 

Symbol Význam Symbol Význam 
 
 
 

 
Pozor, sledujte průvodní dokumentaci 
(příbalový leták) 

  
Použít do ... - poslední den 
vyznačeného měsíce (exspirace) 

 
 
 

 
Katalogové číslo 

  
Výrobce 

 
 
 

 

REF 
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Číslo šarže 
  

Recyklovatelný materiál 

 
 
 

 

LOT 

Teplotní omezení (skladujte při ...) 
  

Zlikvidujte v souladu s lokálními 
předpisy pro odpady 

 
 

 
Složení soupravy 

  
Biologická rizika 

 

Cont. 

  
 
 

 
Diagnostický zdravotnický prostředek 
in vitro 

 
Symboly chemického rizika IVD 

Obsah postačující k provedení <n> 
zkoušek 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
DIALAB spol. s r.o. 

Nám. Osvoboditelů 1, 153 80 Praha 5 
Tel./Fax:257 910 255 
            257 910 260 
            257 910 263 

e-mail: office@dialab.cz
IČO: 14889200 
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