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1 - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΌ

Στις λοιμώξεις από τη σπειροχαίτη Treponema pallidum η πρωτογενής αντίδραση

του οργανισμού είναι η παραγωγή αντισωμάτων κλάσης IgM.

Στη συνέχεια εμφανίζονται τα αντισώματα κλάσης IgG που ανιχνεύονται σε όλα τα στάδια

της νόσου. Τα ειδικά αντισώματα IgM μειώνονται σταδιακά και τελικά εξαφανίζονται –

επομένως, η παρουσία τους αποτελεί χρήσιμη ένδειξη πρόσφατης λοίμωξης.

Η εξέταση EIA για την ανίχνευση αντισωμάτων σύφιλης, σε συνδυασμό με εξετάσεις

διαγνωστικού ελέγχου, όπως Syphilis EIA Total Ab, la Syphilis IgM EIA μπορεί να

χρησιμοποιηθεί επικουρικά στη διάγνωση και την εξέταση περιστατικών σύφιλης.

Η σύφιλη μπορεί να μεταδοθεί στο έμβρυο (συγγενής σύφιλη). Τα αντισώματα

κλάσης IgM δεν μπορούν να περάσουν μέσα από τον πλακούντα – επομένως η

ανίχνευση των ειδικών αντισωμάτων IgM έναντι T. pallidum σε δείγματα νεογνικού

αίματος μπορεί να συμβάλλει στη διάγνωση της συγγενούς σύφιλης.

2 - ΑΡΧΉ

Τα βυθίσματα πλάκας μικροτιτλοδότησης παρέχονται επικαλυμμένα με

αντιανθρώπινα αντισώματα IgM. Τα ειδικά αντισώματα IgM έναντι Treponema
pallidum που υπάρχουν σε ένα δείγμα πλάσματος ή ορού δεσμεύονται όταν το

δείγμα υποβάλλεται σε επώαση σε επικαλυμμένο βύθισμα. Μετά την έκπλυση μη

δεσμευμένου υλικού, προστίθενται συζευγμένα με υπεροξειδάση τρεπονηματικά

αντιγόνα, τα οποία στη συνέχεια προσκολλώνται σε τυχόν καθηλωμένα ειδικά

ανθρώπινα αντισώματα.

Μετά από ένα ακόμα βήμα πλύσης, προστίθεται ένα μείγμα

υποστρώματος/χρωμογόνου στα βυθίσματα και η παρουσία ενζυμικής σήμανσης

υποδεικνύεται από την αλλαγή χρώματος στο χρωμογόνο.

Πραγματοποιείται μέτρηση της οπτικής απορρόφησης κάθε βυθίσματος στα αντίστοιχα

μήκη κύματος, η οποία συγκρίνεται με τους ορούς ελέγχου για τον προσδιορισμό της

παρουσίας ή απουσίας αντισωμάτων IgM anti-Treponema pallidum.

3 - ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΚΙΤ

4 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ

Μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση.

Αυτή η εξέταση έχει σχεδιαστεί για χρήση από κατάλληλα εκπαιδευμένο

εργαστηριακό προσωπικό σε κλινικό εργαστήριο.

Όλα τα υλικά ανθρώπινης προέλευσης που χρησιμοποιούνται έχουν εξεταστεί και

έχουν βρεθεί αρνητικά για ενδείξεις λοίμωξης από HIV, ηπατίτιδα B και ηπατίτιδα C.

Ωστόσο, θα πρέπει να θεωρούνται εν δυνάμει μολυσματικά καθώς και να

αντιμετωπίζονται και να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς

για τέτοιου είδους υλικά.

Τα δείγματα αίματος ενδέχεται να περιέχουν παθογόνους οργανισμούς. Θα πρέπει

να χρησιμοποιούνται γάντια καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και όλα τα υλικά

προς απόρριψη πρέπει να αποστειρώνονται με τις κατάλληλες μεθόδους.

Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να διατηρείται και να βαθμονομείται σωστά, σύμφωνα

με τις οδηγίες του αντίστοιχου κατασκευαστή.

Μη συνδυάζετε και μην εναλλάσσετε αντιδραστήρια από κιτ με διαφορετικούς

αριθμούς παρτίδας. Βεβαιωθείτε ότι τα πώματα των φιαλών επανατοποθετούνται

στις σωστές φιάλες. Μη χρησιμοποιείτε το κιτ μετά την ημερομηνία λήξης.

5 - ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑ

Όλα τα αντιδραστήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως διατίθενται, έως την

ημερομηνία λήξης, εφόσον αποθηκευτούν στους 2-8°C στις αρχικές τους

συσκευασίες (υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν μολυνθεί μεταξύ τους).

Φυλάσσετε τις φιάλες σε όρθια θέση. Μην τις καταψύχετε. Μην εκθέτετε άμεσα το

υπόστρωμα στο φως του ήλιου.

Το αραιωμένο ρυθμιστικό διάλυμα παραμένει σταθερό για 4 εβδομάδες στους 2-

8°C. Η ποσότητα αραιωμένου συζεύκτη που παρασκευάζετε πρέπει να επαρκεί

μόνο για τον αριθμό των ταινιών που πρόκειται να αναλυθούν. Ο αραιωμένος

συζεύκτης παραμένει σταθερός για 12 ώρες.

Μετά την αφαίρεσή τους από την αρχική συσκευασία, οι επικαλυμμένες ταινίες που

αποθηκεύονται στους 2-8°C στην παρεχόμενη σακούλα μπορούν να

χρησιμοποιηθούν έως και 4 εβδομάδες μετά το άνοιγμα της συσκευασίας τους.

6 - ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Συσκευές πιπέτας που έχουν βαθμονομηθεί και διατηρηθεί σωστά και έχουν τη

δυνατότητα διοχέτευσης όγκου 10, 50 και 100 μικρολίτρων (δείγματα και

αντιδραστήρια) και περίπου 300 μικρολίτρων (υγρά πλύσης).

Συσκευή ανάγνωσης πλάκας ή ταινίας για μέτρηση χρησιμοποιώντας φίλτρα 450

nm, 550 nm και 620 nm.

Επωαστήρας 37oC.

Η εξέταση Syphilis IgM EIA μπορεί να διευθετηθεί για αυτόματη επεξεργασία υγρών

και ερμηνεία αποτελεσμάτων. Για το σκοπό αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικά

συστήματα – επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές τόσο των κιτ όσο και των

συστημάτων αυτοματοποίησης για συστάσεις σχετικά με την αυτοματοποίηση.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τις παρακάτω τιμές ανοχής:

Χορηγούμενος όγκος ± 10%

Θερμοκρασία επώασης ± 2°C

Χρόνος επώασης ± 2 λεπτά

7 - ΔΕΊΓΜΑΤΑ

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δείγματα ορού ή πλάσματος (που έχουν συλλεχθεί

σε EDTA, κιτρικό νάτριο ή ηπαρίνη). Τα δείγματα μπορούν να αποθηκευτούν στους

2-8°C για 1 εβδομάδα πριν από την εξέταση. Αν απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος

αποθήκευσης, τα δείγματα πρέπει να καταψυχθούν στους -20oC ή σε μικρότερη

θερμοκρασία και να αναμειχθούν καλά μετά την απόψυξή τους.

Μπορούν να αναλυθούν αιμολυμένα, ικτερικά ή λιπαιμικά δείγματα, αλλά το

σύστημα σήμανσης δείγματος δεν θα είναι αξιόπιστο. ΔΕΝ πρέπει να υποβάλλονται

σε εξέταση δείγματα που έχουν μολυνθεί με βακτήρια ή περιέχουν ορατά σωματίδια.

Στην ανάλυση μπορούν να χρησιμοποιηθούν δείγματα που έχουν θερμανθεί στους

56°C για την απενεργοποίηση ιών.

Syphilis IgM EIA

96 72520

Αναγνωριστικά

στοιχεία ετικέτας
Περιγραφή

Παρουσίαση/

Προετοιμασία

72520

96 εξετάσεις

R1 Microplate

Πλάκα

96 βυθίσματα σε 12 ταινίες των 8, Από

πολυστυρένιο, με επικάλυψη

αντιανθρώπινων αντισωμάτων IgM

1

Πλάκα

R2
Sample dilution

buffer

Ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης

δείγματος

Ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει

πρωτεΐνη και επιφανειοδραστικό

παράγοντα

Κόκκινο 20 ml

R3 Conjugate (x11)

Συζεύκτης (συμπυκνωμένος, 11x)

Αντιγόνα Treponema pallidum,

συζευγμένα με υπεροξειδάση

Μπλε 1.2 ml

R4
Conjugate dilution

buffer

Ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης

συζεύκτη

Ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει

επιφανειοδραστικό παράγοντα και

σταθεροποιητές

Μπλε 12 ml

R5 Wash (x20)

Διάλυμα πλύσης (συμπυκνωμένο,

20x)

Φυσιολογικός ορός που περιέχει

επιφανειοδραστικό παράγοντα

Άχρωμο 125 ml

R6 Positive control [+]
Θετικός ορός ελέγχου

Ανθρώπινος ορός
Πορτοκαλί 0,5 ml 

R7 Negative control [-]
Αρνητικός ορός ελέγχου

Ανθρώπινος ορός
Κίτρινο 0,5 ml

R8 Substrate

Υπόστρωμα

Υπεροξείδιο ουρίας και

τετραμεθυλβενζιδίν η

Ροζ 12 ml

Αναγνωριστικά

στοιχεία ετικέτας
Περιγραφή

Παρουσίαση/

Προετοιμασία

72520

96 εξετάσεις

R9 Stop
Διάλυμα αναστολής

0.5 M H2SO4
Άχρωμο 12 ml

Σακούλα αποθήκευσης μη χρησιμοποιημένων βυθισμάτων

Οδηγίες χρήσης



8 - ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ ΑΝΆΛΥΣΗΣ (ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΑ)

Αφήστε όλα τα αντιδραστήρια και τα δείγματα να αποκτήσουν θερμοκρασία 18-

25°C πριν από τη χρήση. Αμέσως μετά τη χρήση αποθηκεύστε τα ξανά στις

συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης.

Πριν από τη χρήση, αραιώστε το ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης σε αναλογία 1 προς

20 με αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό.

Χρησιμοποιήστε όσες ταινίες βυθισμάτων (R1) απαιτούνται για τον αριθμό των

δειγμάτων που θα εξεταστούν και 5 επιπλέον βυθίσματα για τους ορούς ελέγχου

(αρνητικός ορός ελέγχου εις τριπλούν και θετικός ορός ελέγχου εις διπλούν).

Τοποθετήστε τις ταινίες που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην επανασφραγιζόμενη

σακούλα που παρέχεται και αποθηκεύστε τις ξανά στους 2-8°C.

9 - ΟΡΟΊ ΕΛΈΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΆΛΥΣΗΣ

Οι αρνητικοί οροί ελέγχου πρέπει να υποβάλλονται σε εξέταση τρεις φορές σε κάθε

παρτίδα εξετάσεων και οι θετικοί οροί ελέγχου δύο φορές.

10 - ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΔΕΊΓΜΑΤΟΣ

Διοχετεύστε με πιπέτα 100 μl ρυθμιστικού διαλύματος αραίωσης δείγματος R2 σε

ένα βύθισμα και στη συνέχεια 10μl δείγματος ή ορού ελέγχου σε κάθε βύθισμα,

όπως απαιτείται. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο των βυθισμάτων έχει αναμειχθεί

μετά την προσθήκη δείγματος Το ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης δείγματος θα

αλλάξει εμφανώς χρώμα από κόκκινο/ροζ σε άχρωμο/κίτρινο εντός του βυθίσματος

μετά την προσθήκη δείγματος.

Αυτή η αλλαγή χρώματος μπορεί να παρατηρηθεί και με εκτέλεση μέτρησης στην

πλάκα στα 550 nm, μετά την προσθήκη ρυθμιστικού διαλύματος αραίωσης

δείγματος και μετά την προσθήκη δείγματος στα 450 nm. Στα βυθίσματα στα οποία

προστέθηκε δείγμα παρατηρείται μια αύξηση της οπτικής πυκνότητας σε σύγκριση

με την τιμή μέτρησης τυφλού του ρυθμιστικού διαλύματος προσθήκης δείγματος.

Η αλλαγή χρώματος δεν αποτελεί ποσοτική ένδειξη της ποσότητας δείγματος που

προστέθηκε. Αυτή η αλλαγή χρώματος ενδέχεται να μην παρατηρηθεί στους ορούς

ποιοτικού ελέγχου που αραιώθηκαν κατά την παρασκευή.

Επωάστε στους 37°C για 30 λεπτά, με χρήση καλύμματος ώστε να περιοριστεί η

εξάτμιση.

11 - ΠΛΎΣΗ

Αραιώστε επαρκή ποσότητα ρυθμιστικού διαλύματος πλύσης R5 σε αναλογία 1

προς 20, με αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό συν τον απαραίτητο όγκο για την

πλήρωση των σωληναρίων και των αντλιών κ.λπ.

Αναρροφήστε το περιεχόμενο του βυθίσματος και εκτελέστε 5 πλύσεις με

ρυθμιστικό διάλυμα σε συγκέντρωση εργασίας, διασφαλίζοντας την εκτέλεση

πλήρους πλήρωσης και εκκένωσης σε κάθε κύκλο. Τέλος, αν απαιτείται,

τοποθετήστε την πλάκα ανάποδα πάνω σε μια στρώση απορροφητικού χαρτιού

και χτυπήστε την κοφτά, για την αφαίρεση τυχόν υπολειμμάτων υγρού.

12 - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΣΥΖΕΎΚΤΗ

Η προετοιμασία του συζεύκτη εκτελείται με την προσθήκη ενός μέρους

συζευγμένων με υπεροξειδάση αντιγόνων R3 Treponema pallidum σε 10 μέρη

ρυθμιστικού διαλύματος αραίωσης συζεύκτη R4. Προετοιμάστε μόνο την ποσότητα

συζεύκτη που επαρκεί για τα δείγματα και τους ορούς ελέγχου που πρόκειται να

αναλυθούν. Σε κάθε βύθισμα προστίθενται 50 μl αραιωμένου συζεύκτη. Απορρίψτε

τυχόν πλεονάζουσα ποσότητα αραιωμένου συζεύκτη μετά από 12 ώρες.

Για παράδειγμα, για 2 ταινίες προσθέστε 100 μl συζευγμένων με υπεροξειδάση

αντιγόνων Treponema pallidum R3 σε 1 ml ρυθμιστικού διαλύματος αραίωσης

συζεύκτη R4. Αραιώστε μόνο την ποσότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των

αναλύσεων.

13 - ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΣΥΖΕΎΚΤΗ

Σε κάθε βύθισμα διοχετεύστε με πιπέτα 50 μL αραιωμένου συζεύκτη. Η προσθήκη

συζεύκτη επαληθεύεται με μέτρηση στα 550 nm. Ένα βύθισμα στο οποίο

προστέθηκε συζεύκτης πρέπει να παρουσιάζει τιμή απορρόφησης μεγαλύτερη από

0,080.

Επωάστε στους 37°C για 60 λεπτά, με χρήση καλύμματος ώστε να περιοριστεί η

εξάτμιση.

14 - ΠΛΎΣΗ

Αναρροφήστε το περιεχόμενο του βυθίσματος και εκτελέστε 5 πλύσεις με

ρυθμιστικό διάλυμα σε συγκέντρωση εργασίας, διασφαλίζοντας την εκτέλεση

πλήρους πλήρωσης και εκκένωσης σε κάθε κύκλο. Τέλος, αν επιθυμείτε,

τοποθετήστε την πλάκα ανάποδα πάνω σε μια στρώση απορροφητικού χαρτιού

και χτυπήστε την κοφτά, για την αφαίρεση τυχόν υπολειμμάτων υγρού.

15 - ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΟΣ

Προσθέστε 50 μL μείγματος υποστρώματος/χρωμογόνου R8 σε κάθε βύθισμα. Η

προσθήκη υποστρώματος επαληθεύεται με μέτρηση στα 550 nm. Ένα βύθισμα στο

οποίο προστέθηκε υπόστρωμα πρέπει να παρουσιάζει τιμή απορρόφησης

μεγαλύτερη από 0,080.

Εκτελέστε επώαση στους 18-25°C για 30 λεπτά, μακριά από την ηλιακή

ακτινοβολία.

16 - ΔΙΑΚΟΠΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΧΡΏΜΑΤΟΣ

Διοχετεύστε με πιπέτα 50 μL διαλύματος αναστολής R9 σε κάθε βύθισμα και

αναμείξτε (το μπλε χρώμα μετατρέπεται σε κίτρινο).

Εντός 10 λεπτών, εκτελέστε μέτρηση και καταγράψτε την τιμή απορρόφησης σε

κάθε βύθισμα στα 450 nm, με τιμή αναφοράς κατά προτίμηση στα 600 - 630 nm,

για την εξάλειψη των επιπτώσεων τυχόν οπτικών ελαττωμάτων στα βυθίσματα.

17 - ΕΡΜΗΝΕΊΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ

Εγκυρότητα ορών ελέγχου

Η μέση τιμή απορρόφησης των αρνητικών ορών ελέγχου πρέπει να είναι <0,100 και

ο δείκτης αντισωμάτων κάθε αρνητικού ορού ελέγχου πρέπει να είναι <0,7.

Η μέση τιμή απορρόφησης των θετικών ορών ελέγχου πρέπει να είναι >1,200 και

ο δείκτης αντισωμάτων κάθε θετικού ορού ελέγχου πρέπει να είναι >8,0.

Αν τα αποτελέσματα ενός ορού ελέγχου βρίσκονται εκτός των ορίων αυτών, η

εξέταση πρέπει να επαναληφθεί.

18 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ

Το σημείο αναφοράς (COP) υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των αρνητικών ορών

ελέγχου (NC) + 0,100 μονάδες απορρόφησης.

δηλ. (NC1 + NC2 + NC3) + 0,100

3

Ο δείκτης αντισωμάτων (AI) υπολογίζεται διαιρώντας την τιμή απορρόφησης του

ορού ελέγχου ή του δείγματος εξέτασης με την τιμή σημείου αναφοράς (COP).

AI = τιμή απορρόφησης ορού ελέγχου ή δείγματος εξέτασης

Σημείο αναφοράς

Τα δείγματα με τιμές AI χαμηλότερες από 0,9 είναι ΑΡΝΗΤΙΚΑ για το αντίσωμα

σύφιλης IgM.

Τα δείγματα με τιμές AI ίσες ή μεγαλύτερες από 1,1 είναι ΘΕΤΙΚΑ για το αντίσωμα

σύφιλης IgM.

Τα δείγματα με τιμές AI μεταξύ 0,9 και 1,1 (0,9 ≤ EQL ≤ 1,1) είναι ΔΙΦΟΡΟΥΜΕΝΑ.

Σε περίπτωση λήψης διφορούμενου αποτελέσματος, τα δείγματα πρέπει να

υποβληθούν σε επαναληπτική εξέταση εις διπλούν. Αν και μετά την επαναληπτική

εξέταση λαμβάνονται και πάλι διφορούμενα αποτελέσματα, πρέπει να ζητηθεί

φρέσκο δείγμα.

Η διάγνωση ενεργούς λοίμωξης από σύφιλη δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται

αποκλειστικά βάσει ενός θετικού αποτελέσματος για αντισώματα IgM σύφιλης αλλά

σε συνδυασμό με άλλες εξετάσεις και κλινικά ευρήματα.
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Ακρίβεια

Η ακρίβεια εντός της ανάλυσης και μεταξύ των αναλύσεων αξιολογήθηκε σε 3

επίπεδα με τη χρήση ενός αρνητικού δείγματος και 2 θετικών δειγμάτων με μια

ενδιάμεση και μια ισχυρή απόκριση στα αντισώματα IgM. Η ακρίβεια εντός της

ανάλυσης υπολογίστηκε εκτελώντας 48 επαναληπτικές μετρήσεις στα επίπεδα που

υποδεικνύονται. Η ακρίβεια μεταξύ των αναλύσεων υπολογίστηκε αναλύοντας τα

δείγματα εις τετραπλούν σε πέντε διαφορετικές αναλύσεις.

Ειδικότητα

Η κλινική ειδικότητα αξιολογήθηκε με την εξέταση 87 δειγμάτων πλάσματος και

ορού από αιμοδότες. Τα δείγματα εξετάστηκαν με την ανάλυση αντισωμάτων IgM

σύφιλης και την ανάλυση ενός ανταγωνιστή. Με την ανάλυση αντισωμάτων IgM

σύφιλης όλα τα δείγματα έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα, παρουσιάζοντας ποσοστό

ειδικότητας 100%.

Ευαισθησία

Έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες μελέτες σύγκρισης της απόδοσης αυτού του

κιτ με άλλα κιτ που διατίθενται στην αγορά και φέρουν το σήμα CE, σε δείγματα

που υποβλήθηκαν για ανάλυση σε εργαστήρια αναφοράς για εξειδικευμένη

ορολογική ανάλυση σύφιλης.

Παρακάτω παρατίθενται τα συνδυαστικά αποτελέσματα:

Ποσοστιαίος

συντελεστής

μεταβλητότητας (%CV)

εντός της ανάλυσης

Ποσοστιαίος

συντελεστής

μεταβλητότητας (%CV)

μεταξύ των αναλύσεων

Αρνητικό 11,7 12,4

Ενδιάμεσα θετικό 2,9 5,0

Έντονα θετικό 3,6 7,6



Εκτελέστηκαν επιπλέον μελέτες ευαισθησίας με χρήση πίνακα ορομετατροπής

σύφιλης (Serologicals Inc., USA). Σημειώθηκε 100% συμφωνία μεταξύ του κιτ

αντισωμάτων IgM σύφιλης και των άλλων δύο κιτ αντισωμάτων IgM σύφιλης που

διατίθενται στο εμπόριο.
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IgM θετικά

(και στα

δύο κιτ)

IgM θετικά

(μόνο

Syphilis IgM

EIA)

IgM θετικά

(μόνο το άλλο

κιτ)

Επιβεβαιωμένη περίπτωση

Άλλη θετική ορολογική

ανάλυση σύφιλης

26 7 7

Άλλη αρνητική ορολογική

ανάλυση σύφιλης
0 0 2

(BG) • Този продукт съдържа човешки или животински компоненти. Бъдете
внимателни при работа с него.

(CZ) • Tento výrobek obsahuje lidské nebo zvířecí komponenty. Zacházejte s ním opatrně.
(DE) • Dieses Produkt enthält Bestandteile menschlichen oder tierischen Ursprungs. Vorsichtig

handhaben.
(DK) • Dette produkt indeholder humane og animalske komponenter. Skal behandles med

forsigtighed.
(EE) • Käesolev toode sisaldab inim-või loomseid komponente. Käsitseda ettevaatlikult.
(EN) • This product contains human or animal components. Handle with care.
(ES) • Este producto contiene componentes humanos o animales. Manejar con cuidado.
(FI) • Tässä tuotteessa on ihmisestä tai eläimistä peräisin olevia osia. Käsittele varovasti.
(FR) • Ce produit contient des composants d'origine humaine ou animale. Manipuler avec

précaution.
(GR) • Αυτό το προϊόν περιέχει ανθρώπινα ή ζωικά στοιχεία. Χειριστείτε το με προσοχή.
(HR) • Ovaj proizvod sadrži ljudske ili životinjske sastojke. Pažljivo rukovati.
(HU) • A készítmény emberi vagy állati eredetű összetevőket tartalmaz. Óvatosan kezelendő.
(IT) • Questo prodotto contiene componenti umane o animali. Maneggiare con cura.
(LT) • Šiame produkte yra žmogiškosios arba gyvūninės kilmės sudėtinių dalių. Elgtis atsargiai.
(LV) • Šis produkts satur cilvēkiem vai dzīvniekiem paredzētas sastāvdaļas. Apieties uzmanīgi.
(NL) • Dit product bevat menselijke of dierlijke bestanddelen. Breekbaar.
(NO) • Dette produktet inneholder humane eller animalske komponenter. Håndteres med

forsiktighet.
(PL) • Niniejszy produkt zawiera składniki pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego. Należy

obchodzić się z nim ostrożnie.
(PT) • Este medicamento contém componentes de origem humana ou animal. Manuseie com

cuidado.
(RO) • Acest produs conţine materiale de origine umană sau animală. Manevraţi-l cu grijă.
(SE) • Denna produkt innehåller beståndsdelar från människa eller djur. Hantera produkten

varsamt.
(SI) • Izdelek vsebuje človeške ali živalske sestavine. Rokujte previdno.
(SK) • Tento výrobok obsahuje ľudské alebo zvieracie zložky. Narábajte s ním opatrne.
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