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 Смужки MIC Test Ceftazidime*- avibactam 
CZA 0.016-256* мг/л  

Відпускається 
тільки за рецептом 

 
 
КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ ТА ПОЯСНЕННЯ ТЕСТУ 
Liofilchem® MTS™ (тест-смужка, призначена для визначення МІК) являє собою градієнтний тест, що 
використовується для визначення мінімальної інгібуючої концентрації (МІК) для відповідних бактерій. Це 
допомагає визначити оптимальне лікування пацієнта, а також ідентифікувати профілі резистентності. 
МІК – це мінімальна інгібуюча концентрація антибіотика, яка пригнічує зростання бактерій в стандартних 
умовах in vitro. Процедури визначення МІК, що передбачають здійснення розведень в бульйоні та в 
агарі, і які базуються на подвійних, послідовних розведеннях антибіотиків, являють собою референсні 
методики; очікувана відтворюваність результатів знаходиться в межах ± 1 подвійного розведення ( 1). 
 
ПРИНЦИП МЕТОДУ 
Тест-смужки MTS™ виготовлені зі спеціального, високоякісного паперу, на який наноситься попередньо 
визначений градієнт концентрації антибіотика. Антимікробний препарат наноситься таким чином, щоб 
смужка мала попередньо визначений градієнт концентрації від одного кінця до іншого, отриманий 
щляхлм здійснення 15 подвійних розведень, як і при звичайній методиці визначення МІК. При нанесенні 
тест-смужки MTS™ на інокульовану поверхню агару, експоненціальний градієнт антимікробного 
препарату, що сформувався попередньо, розповсюджується по агару впродовж години. Після 
завершення інкубації сформується симетричний еліпс, який є ознакою пригнічення зростання бактерій, і 
який відцентрується по довжині тест-смужки. Зчитування показників МІК здійснюватиметься 
безпосередньо зі шкали (показники виражатимуться в мкг/мл), в точці, де край еліпсу інгібування 
перетинатиметься з тест-смужкою MTS™. 
 
РЕАГЕНТИ 
Комплект тест-смужки MTS™ може мати три варіанти упаковок (додаткові реагенти не потрібні): 

 В коробці на 10 тестів міститься 10 тест-смужок, упакованих індивідуально в конверти з 
підсушувачем, а також інструкція з використання. 

 В коробці на 30 тестів міститься 30 тест-смужок, упакованих індивідуально в конверти з 
підсушувачем, а також інструкція з використання. 

 В коробці на 100 тестів міститься 10 конвертів з підсушувачем. В кожному конверті знаходиться 
по 10 тест-смужок, а також інструкція з використання. В коробці на 100 тестів міститься також 
герметична пробірка для зберігання тест-смужок. 

 
ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 
Зберігання 
Закриті упаковки з фольги: після отримання тест-смужки MTS™ слід зберігати при температурі від -20°C 
до +8°C до зазначеної дати завершення терміну придатності. Деякі тест-смужки MTS™ (наприклад: ті, 
що призначені для використання з карбапенемами) слід заморозити при температурі -20°C. Перевірте 
смужки MIC Test Ceftazidime- avibactam на предмет їх температури зберігання.є 
 
Відкриті упаковки з фольги: тест-смужки MTS™, що беруться з відкритої упаковки (залишки) (стосується 
лише коробок на 100 тестів, оскільки коробки на 10 та 30 тестів містять в собі тест-смужки, упаковані 
індивідуально) слід зберігати при температурі 2-8°C в герметичній пробірці з підсушувачем за умови, що 
упаковка залишалася відкритою протягом не більше 7 днів. Не зберігайте тест-смужки MTS™ біля 
джерел тепла, а також не піддавайте їх дії надмірних температурних коливань. 
 
Робота з тест-смужками 
Перед використанням тест-смужок MTS™, взятих з закритої упаковки, огляньте упаковку візуально, щоб 
переконатися у відсутності на ній пошкоджень. Не використовуйте тест-смужки, якщо упаковку 
пошкоджено. Якщо Ви плануєте використовувати тест-смужки, взяті з холодильника, нагрійте упаковку 
або контейнер, в якій вони знаходяться, до кімнатної температури (для цього слід почекати 30 хвилин). 
Волога, що може з’являтися на зовнішній поверхні, повинна повністю випаруватися перед відкриттям 
упаковки. 
 
 

UA 
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Заходи безпеки 
Згідно з поточними вимогами законодавства, тест-смужки MTS™ не підпадають під класифікацію 
небезпечних. Тест-смужки MTS™ є продукцією одноразового використання. Дані тест-смужки призначені 
для використання виключно з метою діагностики in vitro, і можуть використовуватись лише 
професіоналами. Їх можуть використовувати лише лаборанти, що пройшли відповідний курс підготовки, 
в лабораторних умовах, з дотриманням відповідних заходів асептики та безпеки, яких слід 
дотримуватись при роботі зі збудниками захворювань. 
Згідно з Критеріями Інтерпретації Результатів Тестів на Чутливість, визнаними Управлінням США з 
Контролю за Лікарськими Препаратами та Харчовими Продуктами (FDA), що наводяться на 
відповідному веб-сайті, ефективність та безпечне використання антимікробних препаратів, 
антимікробна чутливість яких перевіряється з допомогою даного пристрою для визначення 
антимікробної чутливості, могли бути визначені (або не визначені) в процесі відповідних, належним 
чином контрольованих клінічних випробувань з метою лікування клінічних інфекцій, що спричиняються 
мікроорганізмами, що не належать до зазначених в показаннях до застосування, які вказуються на 
етикетці препарату. Клінічне значення інформації стосовно чутливості в даних ситуаціях невідоме. На 
затвердженому маркуванні спеціальних антимікробних препаратів наводиться інформація щодо їх 
затверджених застосувань.  
 
Необхідні матеріали, що не входять до комплекту: 

 Чашка з агаровим середовищем (затверджена виробником середовища для використання з 
метою тестування антимікробної чутливості (90- або 150-мм чашки)). 

 Суспензійне середовище. 
 Стандарт мутності за Мак-Фарлендом. 
 Стерильні петлі, тампони (не надто тісно накручені), тестові пробірки, піпетки, та ножиці. 
 Пінцет. 
 Інкубатор (35 ± 2°C). 
 Мікроорганізми, призначені для здійснення контролю якості. 
 З додатковою технічною інформацією Ви можете ознайомитись на сайті компанії LIOFILCHEM 

(адреса: www.liofilchem.com). 
 
Приготування інокуляту 
Внесіть виділені належним чином колонії, взяті з чашки з агаром, яка має добову культуру, до 
суспензійного середовища з метою отримання мутності рекомендованого стандарту Мак-Фарленда. 
Якщо концентрація інокуляту вірна, після завершення інкубації Ви отримаєте суцільний газон (прошарок 
бактерій), що є ознакою зростання. Якщо ж зростання є недостатнім, тестування слід повторити. Для 
того, щоб переконатися в тому, що Ваша процедура дала належну щільність інокуляту (в CFU/мл), 
рекомендується здійснити звичайний підрахунок колоній. Прийнятна щільність інокуляту повинна 
становити, приблизно, 1-2 x 108 CFU/мл. 
 
Інокуляція 
Занурте стерильний тампон до бульйонної культури, або до її розведеної форми. Потім притисніть 
тампон до стінок тестової пробірки з метою видалення з нього надлишків рідини. Проведіть тампоном по 
всій стерильній поверхні агару. Повторіть цю процедуру ще 2 рази, обертаючи при цьому чашку кожного 
разу, приблизно, на 60 градусів з метою забезпечення рівномірного розподілу інокуляту. Дочекайтесь, 
поки надлишкова волога не всмокчеться – перед застосуванням тест-смужки MTS™ поверхня повинна 
бути повністю сухою. 
 
Нанесення тест-смужки 
Нанесіть тест-смужку на поверхню агару шкалою догори, а кодом тест-смужки – назовні чашки. 
Притисніть тест-смужку стерильним пінцетом до поверхні агару, і переконайтесь в тому, що градієнт 
антибіотика по всій довжині торкається поверхні агару. Після нанесення тест-смужки на поверхню агару 
не рухайте її. 
 
Інкубація 
Здійсніть інкубацію чашок з агаром, перевернувши їх догори дном, в умовах належної температури, 
протягом відповідного проміжку часу, та у відповідній атмосфері. Для ознайомлення зі спеціальними 
інструкціями щодо проведення інкубації див. інструкцію з використання смужки MIC Test Ceftazidime*- 
avibactam. 
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Утилізація використаних матеріалів 
Після використання тест-смужки MTS™, та матеріали, що контактували зі зразками, слід 
деконтамінувати та утилізувати згідно з вимогами поточних лабораторних процедур з деконтамінації та 
утилізації потенційно інфікованих матеріалів. 
 
Зчитування показників МІК 
Подивіться, де еліпс, що є ознакою пригнічення зростання, перетинається з тест-смужкою. Здійсніть 
зчитування показників МІК при повному інгібуванні (якщо тільки в інструкції з використання відповідної 
продукції MTS™ не вказано інше). Зростання вздовж всього градієнта (тобто – відсутність еліпсу 
інгібування) означає, що показник МІК перевищує найвищий показник на шкалі, або дорівнює йому (≥). 
Якщо еліпс інгібування перетинається з тест-смужкою нижче нижнього кінця шкали, показник МІК слід 
зчитувати, як такий, що знаходиться нижче найнижчого показника (<). При наявності перетину між двома 
сегментами шкали показник МІК слід округлити до вищого. У випадку, якщо перетини показників МІК є 
нерівними, зчитуйте вищий показник. Повторіть тест, якщо невідповідність показників перевищує одне 
розведення. Для звітності, показник МІК в 0.125 мкг/мл можна вважати ідентичним показнику в 0.12 
мкг/мл (див. інструкції з використання відповідної продукції MTS™, наприклад – спеціальні фотографії 
лікарських препаратів/мікроорганізмів). Також див. посібник з використання продукції MTS™, що містить 
в собі фотографії. 
 
Інтерпретація результатів 
Для віднесення результату до відповідної категорії згідно з критеріями інтерпретації результатів, див. 
інструкцію з використання відповідної продукції MTS™ (розділ «Критерії інтерпретації результатів 
відповідних антимікробних препаратів»). Оскільки при інтерпретації значення МІК MTS™ знаходяться 
між показниками стандартних дворазових розведень, такі показники МІК слід округлити перед 
віднесенням до відповідних категорій до наступного, стандартного вищого дворазового розведення. 
Наприклад: МІК ванкоміцину щодо S. aureus, яка становить 1.5 мкг/мл, буде округлена до 2 мкг/мл. 
 
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
Для перевірки правильності результатів, отриманих з допомогою тест-смужок MTS™, протестуйте 
штам(и) контролю якості згідно з вказівками, що наводяться у відповідній інструкції з використання 
продукції MTS™. Результати тестування ізолятів пацієнтів слід вважати прийнятними, якщо результати 
тестування штаму(ів) контролю якості не виходитимуть за межі відповідного(их) діапазону(ів). 
Результати тестування ізолятів пацієнтів повідомляти не слід, якщо результати тестування контролю 
якості виходитимуть за межі даного діапазону показників контролю якості. Показники МІК штамів 
контролю якості, які при подвійному розведенні знаходитимуться нижче нижнього граничного показника 
контролю якості, слід округлити до показника наступного, вищого дворазового розведення, який 
знаходитиметься в межах допустимого діапазону значень контролю якості. Показники МІК, які при 
подвійному розведенні знаходитимуться вище вищого граничного показника контролю якості, слід 
округлити до показника наступного, вищого дворазового розведення, який виходитиме за межі 
допустимого діапазону значень контролю якості. 
 
ОБМЕЖЕННЯ 
Див. інструкцію з використання відповідної продукції MTS™. 
 
ОЧІКУВАНІ ПОКАЗНИКИ 
Очікувані показники тестів на визначення антимікробної чутливості варіюватимуться в залежності від 
місця, та установи. Профілі резистентності мікроорганізмів залежатимуть безпосередньо від популяції 
мікроорганізмів, що тестуватиметься в кожній лабораторії.  
 
СТАНДАРТИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
Див. інструкцію з використання відповідної продукції MTS™. 
 
БІБЛІОГРАФІЯ 
1. CLSI. Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically. 11th ed. 
CLSI standard M07. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2018. 
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Показання до застосування/мета використання 
Liofilchem® MTS™ (тест-смужка, призначена для визначення МІК) являє собою кількісний метод 
визначення чутливості бактерій до дії антимікробних препаратів в умовах in vitro. Тест-смужка MTS™ 
складається з спеціального паперу, на який наноситься антимікробний препарат, який, в свою чергу, 
використовується для визначення мінімальної інгібуючої концентрації (МІК) антимікробних препаратів (в 
мкг/мл) щодо бактерій. Антимікробний препарат наноситься таким чином, щоб смужка мала попередньо 
визначений градієнт концентрації від одного кінця до іншого, з маркуванням значень концентрації на 
поверхні смужки. Тестування здійснюється на агарових середовищах з використанням добової інкубації 
та процедур ручного зчитування. Інтерпретацію результатів, отриманих з допомогою MIC Test 
Ceftazidime*- avibactam CZA при концентраціях в 0.016/4–256/4 мкг/мл, слід здійснювати після інкубації 
протягом 16-20 годин.  
Згідно з повідомленням Управління США з Контролю за Лікарськими Препаратами та Харчовими 
Продуктами (FDA), Цефтазидим-авібактам демонструє активність як в клінічних умовах, так і в умовах in 
vitro стосовно таких невибагливих бактерій: Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, 
Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa. 
В умовах in vitro також було отримано дані стосовно таких штамів: Citrobacter koseri, Enterobacter 
aerogenes, та Providencia stuartii. Однак, клінічне значення цих даних невідоме. 
 
Технічні характеристики 
Код антибіотика: CZA. 
Діапазон показників МІК: 0.016/4–256/4 мкг/мл. 
Група антибіотиків: цефалоспорини та інгібітори бета-лактамази. 
 
Вказівки щодо використання 
Див. інструкції з використання тест-смужки MTS™. 
Процедури використання добавки MTS™ Цефтазидим-авібактам: 
 
Умови зберігання: Температура: -20С 
Мікроорганізми: Ентеробактерії, Pseudomonas aeruginosa 
Середовище: Агар Мюллера-Хінтона 
Інокулят: Суспензія в сольовому розчині (0.85% NaCl); щільність - до 0.5 за Мак-

Фарлендом (при інокуляції зразків слизу – 1) 
Інкубація: Інкубувати чашки з агаром, перевернувши їх догори дном, при температурі 35 ± 

2С, протягом 16-20 годин, в умовах атмосфери навколишнього середовища. 
Зчитування: Інтерпретувати МІК, як 100% інгібування 

 
Критерії Управління США з Контролю за Лікарськими Препаратами та Харчовими Продуктами 
(FDA) щодо інтерпретації результатів, отриманих при використанні цефтазидим-авібактаму 
Використовуйте граничні значення, що наводяться нижче, при віднесенні результатів до відповідних 
категорій згідно з критеріями інтерпретації результатів (наприклад: чутливі, або резистентні). Значення 
МІК MTS™, що знаходяться між показниками стандартних дворазових розведень, слід округлити перед 
віднесенням до відповідних категорій до наступного, стандартного вищого дворазового розведення. 
Наприклад: МІК цефтазидиму-авібактаму щодо E. coli, яка становить 1.5/4 мкг/мл, буде округлена до 2/4 
мкг/мл (див. інструкцію щодо зчитування зразків у формі малюнків). 
 

Види бактерій Чутливі Ті, що характеризуються 
проміжною резистентністю 

Резистентні 

Ентеробактерії ≤ 8/4 --- ≥ 16/4 
Pseudomonas aeruginosa ≤ 8/4 --- ≥ 16/4 

 
Критерії інтерпретації чутливості Управління США з Контролю за Лікарськими Препаратами та 
Харчовими Продуктами (US FDA) - (STIC)  
Посилання в мережі Інтернет: https://www.fda.gov/STIC  
 
Діапазон показників контролю якості (мкг/мл) (CLSI (Інститут Клінічних та Лабораторних 
Стандартів) M100S: Стандарти Ефективності Тестування Чутливості до дії Протимікробних 
Препаратів, видання 30) 
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Для перевірки ефективності MTS™ Цефтазидим-авібактаму, а також відповідних середовищ, та 
процедур, протестуйте E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853, та K. pneumoniae ATCC 700603 
згідно з методикою, що описується інструкції з використання MTS™. K. pneumoniae ATCC 700603 слід 
протестувати з цефтазидимом-авібактамом, та лише з цефтазидимом з метою підтвердження активності 
авібактаму при використанні в сполученні з іншим препаратом, а також щоб пересвідчитися в тому, що 
плазмід, який кодує бета-лактамазу, не загубився в даному штамі. Діапазон допустимих значень при 
тестуванні лише з цефтазидимом складає 16-64 мкг/мл. Результати вважаються прийнятними, якщо 
вони знаходяться в межах нижчезазначених діапазонів:  
Штами контролю якості Діапазон допустимих показників МІК (мкг/мл) 

Escherichia coli, ATCC 25922 0.06/4 − 0.5/4 

Pseudomonas aeruginosa, ATCC 27853 0.5/4 − 4/4 

Klebsiella pneumoniae, ATCC 700603 0.25/4 − 2/4 

 
Стандарти Ефективності 
Кореляція з референсною методикою:1 

Штами Кількість % загальної відповідності % відповідності за категоріями 
C. freundii2 12 100 100 
C. koseri 10 100 100 
E. aerogenes 12 91.7 100 
E. cloacae 39 100 100 
E. coli 109 97.2 100 
K. oxytoca 32 96.9 100 
K. pneumoniae 73 98.6 100 
Вид Proteus2 43 100 100 
P. stuartii2 10 100 100 
Ентеробактерії 340 98.2 100 
P. aeruginosa 191 91.6 95.3 
Всі мікроорганізми 531 95.9% 98.3% 
 
1 При використанні процедури інокуляції на чашку, в одній з лабораторій використовувався пристрій для 
обертання чашок (Retro C80) з метою забезпечення рівномірного розподілу інокуляту. Різниці в 
ефективності між лабораторією, де використовувався даний пристрій, та лабораторіями, де 
застосовувався метод ручної інокуляції, відзначено не було. 
 
2 Показники МІК MIC Test Ceftazidime*- avibactam CZA характеризувалися тенденцією до стовідсоткової 
відповідності, або були вищими, щонайменше, на одне подвійне розведення при тестуванні штамів C. 
freundii, штамів виду Proteus, та P. stuartiі в порівнянні з референсним мікророзведенням в бульйоні, що 
проводилося в Інституті Клінічних та Лабораторних Стандартів (CLSI). 
 
Відтворюваність результатів 
98.9% результатів, що були отримані при використанні MIC Test Ceftazidime*- avibactam CZA з метою 
тестування грам-негативних невибагливих бактерій (2 штами E. coli, 1 штам E. cloacae, 1 штам K. 
pneumoniae, та 6 штамів P. aeruginosa тестувалися в триразовому повторенні протягом трьох днів, в 
трьох лабораторіях), знаходилися в межах показників діапазону результатів, отриманих при подвійному  
визначенні шляхом референсного мікророзведення в бульйоні.  
 
Обмеження 
Охарактеризувати групи ферментів стосовно мікроорганізмів на момент проведення порівняльного 
тестування не вдалося. Тому ефективність MIC Test Ceftazidime*- avibactam CZA невідома стосовно 
таких невибагливих грам-негативних штамів: 
Ентеробактерії (TEM, SHV, CTX-M, KPC, AmpC, та OXA); P. aeruginosa (хромосомні AmpC, втрата OprD).  
 
Цефтазидим-авібактам не є активним стосовно бактерій, що виробляють метало-бета-лактамази, а 
також може не демонструвати активність щодо грам-негативних бактерій, які мають підвищену 
активність ефлюксних насосів, або демонструють мутацію поринових білків. 
Завдяки відсутності проміжної категорії для цефтазидим-авібактаму, тестування штамів P. aeruginosa з 
даним лікарським препаратом призвело до отримання значних розбіжностей в результатах у випадку з 
ізолятами, результати яких відповідають результатам, що були отримані при використанні референсної 
методики. В подібних випадках, перед оголошенням результатів тестування штамів P. aeruginosa, 
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тестування слід повторити з використанням альтернативного/референсного методу тестування 
(показник МІК MTS™ становить 16 мкг/мл). 

 
ІНСТРУКЦІЯ ЗЧИТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ТЕСТУВАННЯ, ЩО ПРОВОДИЛОСЬ З 

ВИКОРИСТАННЯМ MTS™ ЦЕФТАЗИДИМ-АВІБАКТАМ 
Примітка: інтерпретуйте показники МІК при 100% інгібуванні зростання 

 
Приклад 1: 

C. freundii, CZA MIC = 0.094 мкг/мл; результат 
було повідомлено, як 0.12 мкг/мл 

Приклад 2: 
K. pneumoniae, CZA MIC = 0.38 мкг/мл; 
результат було повідомлено, як 0.5 мкг/мл 

  
Приклад 3: 

P. aeruginosa, CZA MIC = 1 мкг/мл 
Приклад 4: 

P. aeruginosa, CZA MIC = 4 мкг/мл 

  
 
Назва продукту мкг/мл Код Кількість одиниць в упаковці Кат. номер 

10 921391 
30 92139 

MTS™ Цефтазидим-
авібактам 

0.016/4 - 256/4 CZA 

100 921390 
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ТАБЛИЦЯ СИМВОЛІВ ТА ЇХНІХ ЗНАЧЕНЬ 

 
Медичний пристрій, призначений 
для використання з метою 
діагностики in vitro 

 
Не використовувати повторно 

REF Кат. номер  Верхня температурна межа 

 
Виробник  Ознайомтесь з інструкціями з 

використання 

 
Використати до 

 

Вмісту достатньо для проведення <n> 
тестів 

 
Температурні обмеження 

 
Код партії 

 
MTS™ (тест-смужка, призначена для визначення МІК) захищена міжнародним патентом. 
 

Liofilchem, логотип компанії Liofilchem, а також торгова марка MTS являють собою зареєстровані 
торгові марки LIOFILCHEM s.r.l. 
 
При виникненні будь-яких запитань, будь ласка, заповніть відповідну форму на сайті: https://www.liofilchem.com/en-
us/contacts.html 
 
MTS™ (тест-смужка, призначена для визначення МІК) захищена міжнародним патентом 
Ви також можете ознайомитись с даним документом в 
мережі Інтернет (адреса: liofilchem.com/MTS) 

При виникненні будь-яких запитань, будь 
ласка, заповніть відповідну форму на сайті: 
https://www.liofilchem.com/en-us/contacts.html  
 

 
ТАБЛИЦЯ СИМВОЛІВ ТА ЇХНІХ ЗНАЧЕНЬ 

 
Медичний виріб для діагностики in vitro 

 

Повторне використання 
ЗАБОРОНЕНО 

 
Номер за каталогом 

 
Обережно: крихкий матеріал 

 
Виробник 

 

Вмісту достатньо для <n> 
тестів 

 
Використати до 

 
Ознайомлення з інструкціями для 
застосування 

 
Температурні обмеження 

 
Код партії 

 
Цим боком догори 

 

Уповноважений представник 
Європейського Союзу 

 

Для одержання технічної консультації й підтримки прохання звертатись до уповноваженого 
представника виробника на території України. 

 LIOFILCHEM
® 

s.r.l. 
Via Scozia zona іnd.le, 64026, Розето-дельї-Абруцці (Терамо), Італія 
Телефон: +39 0858930745; Факс: +39 0858930330;   
www.liofilchem.net; liofilchem@liofilchem.net 

 Уповноважений представник в Україні: 
ТОВ «УКРБІО»,  
04080, Україна, Київ, вул. 
Новокостянтинівська, 13/10 
Тел.: +380 (44) 205-56-20 
Електронна адреса: 
office.ukrbio@gmail.com 

 
 


