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1. Kullanım Amacı 

NADAL® PROM Amniotic Fluid Testi, amniyotik sıvıda olan 

IGFBP-1’in (İnsülin Büyüme Faktörü Bağlama Proteini-1), 

vajinal sürüntüde, kalitatif olarak tespit edilmesinde kullanılan 

hızlı, immunokromatografik bir testtir. Test, hamile kadınların 

fetal membran rüptürünün teşhisine yardımcı olmak için ve 

profesyonel kullanım amacıyla tasarlanmıştır.  

2. Giriş ve Klinik Önem 

Erken membran rüptürü (PROM) oldukça sıkça karşılaşılan ve 

tüm gebeliklerin % 5 ila 10'unda görülen bir durumdur. Erken 

doğum ve fetal enfeksiyona sebep olabilir. Konvansiyonel 

klinik muayene amniyotik sıvı sızıntısını her zaman tespit 

edemez. Bazı vakalarda, PROM şüphesini doğrulamak için 

biyolojik testler gereklidir. Biyolojik testler, vajinal 

sekresyonun alkalizasyon tayini (yapılması kolay, hassas, ucuz 

prosedür ama düşük özgüllük) veya amniyotik sıvıda yüksek 

konsantrasyonda bulunan moleküllerin tayini temellidir 

(bulanan diami oksidaz, alfa feto protein, fibronektin veya 

IGFP-1). Acil müdahele noktalarında PROM tayini, basit bir hızlı 

tanı testi kullanımı ile hızlı bir karar verilmesine olanak sağlar. 

PROM'lu hastaları teşhis etmede başarısızlık, sağlıklı obstetrik 

önlemlerin uygulanamamasına neden olabilir. (Örneğin ilk 

ortaya çıktıktan sonra 32 saatten fazla PROM tespit edildiyse 

neonatal sepsis oluşur). 

Diğer yandan, PROM'un yanlış bir teşhisi, uygun olmayan 

müdahalelere (örneğin hastaneye kaldırma, doğum 

indüksiyonu) yol açabilir. Bu nedenle, bu bozukluğun klinisyen 

tarafından doğru ve zamanında tanılanması hayati önem 

taşımaktadır. 

Buna rağmen, PROM'un doğru teşhisi obstetriklerde hala 

zorlayıcı bir konudur. Maalesef klinik pratikte PROM tanısı için 

'altın standart' yoktur. Sık kullanılan testlerin çoğu yanlış veya 

bir dereceye kadar invazivdir. 

NADAL® PROM Amniotic Fluid Testi, bu problemlerin tümünü 

çözer. Bu, fetal membran rüptürünü saptamaya yönelik, 

PROM'un son derece doğru ve zamanında teşhisini sağlayan 

hızlı bir testtir. Sonuç olarak, komplikasyonları 

(antibiyotiklerin, tokolitik ilaçların veya kortikosteroidlerin 

profilaktik kullanımı, doğum indüksiyonu, vb.) önlemek için 

hızlı önlemler alınabilir. 

3. Test Prensibi 

NADAL® PROM Amniotic Fluid Testi, test şeridinde renk 

gelişiminin görsel olarak yorumlanması yoluyla vajinal 

sekresyonda İnsülin Büyüme Faktörü Bağlayıcı Protein-1'in 

(IGFBP-1) saptanmasını sağlar. Anti-IGFBP-1 antikorları 

membranın test hattı bölgesine immobilize edilir. Test 

sırasında, numune, renkli parçacıklara konjuge edilmiş ve test 

kasetinin konjugat pedinin üzerine önceden kaplanan diğer 

anti-IGFBP-1 antikorları ile reaksiyona girer. Karışım daha 

sonra kapiler akış hareketiyle membran boyunca hareket eder 

ve membran üzerindeki reaktiflerle etkileşime girer. Örnekte 

yeterli IGFBP-1 varsa, membranın test çizgisi bölgesinde renkli 

bir çizgi oluşur. 

Bu renkli çizginin varlığı pozitif bir sonuç gösterir; yokluğunda 

negatif bir sonuç ortaya çıkar. Kontrol hattı bölgesinde renkli 

bir çizginin görünmesi, uygun hacimde numunenin eklendiğini 

ve membranın örneği emdiğini gösteren prosedür kontrolü 

olarak işlev görür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Reaktifler ve Sağlanan Malzemeler 

Paket içerisine bağlı olarak, NADAL® PROM Amniotic Fluid 

test kiti şunları içerir: 

 1/3/10/20 tekli olarak silika ile paketlenmiş test  

 93/42/EEC direktifine göre sağlanan ilave malzeme:  

1/3/10/20 steril svablar (FLOQSwabs™) CE 0123, 

Copan Flock Technologies 

srl, Via F.Perotti 18, 

25125 Brescia – Italy 

 1/3/10/20 ekstraksiyon tamponlu toplama tüpleri  

 1 tüp tutucu (except Ref. 431006N-01) 

 1 kullanıcı kartı  

5. Gerekli ama temin edilmeyen ek malzemeler 

Süre ölçer  

6. Saklama & Stabilite 

NADAL® PROM Amniotic Fluid Testi, kapalı poşet üzerinde 

belirtilmiş olan son kullanma tarihine kadar 2-30°C'de 

saklanmalıdır. Test stribi kullanılana kadar kapalı poşetinin 

içinde kalmalıdır. Testleri dondurmayın. Test kitinin 

bileşenlerini kontaminasyondan korumak için özen 

gösterilmelidir. Eğer mikrobiyolojik bir kontaminasyon ya da 

bulgu kanıtı var ise, testi kullanmayın. Dağıtım cihazlarının, 

konteynırların veya reaktiflerin biyolojik olarak 

kontaminasyonu yanlış sonuçlara neden olabilir. 

7. UYARILAR ve SINIRLAMALAR 

 Yalnızca vücut dışı teşhis amaçlı profesyonel in-vitro 

kullanım içindir. 

 Testten önce test prosedürünü dikkatli bir şekilde okuyun. 

 Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihinden sonra testi 

kullanmayın.  

 Alüminyum poşet hasar gördüyse testi kullanmayın. 

 Testleri tekrar kullanmayın.  

 Test stripleri kullanılana kadar alüminyum poşetlerinde 

kalmalıdır.  

 Test stribini, maksimum daldırma alanının üzerinde 

daldırmayınız.  

 Reaksiyon alanına (sonuç bölgesine) örnek eklemeyiniz. 

 Kontaminasyondan kaçınmak için, reaksiyon alanına (sonuç 

bölgesine) veya daldırma alanına dokunmayınız. 

Daldırma Alanı 

Tutma Alanı 

Kontrol Çizgisi (C) 

Reaksiyon Alanı 

Test Çizgisi (T) 

Maksimum Daldırma İşareti 
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 Elde edilen her numune için yeni bir ekstraksiyon tüpü 

kullanarak numunelerin çapraz kontaminasyonundan 

kaçının. 

 Farklı test kitlerinden gelen bileşenleri değiştirmeyin veya 

karıştırmayın.  

 Farklı ekstraksiyon tamponlu tüplerin kapaklarını 

değiştirmeyin. 

 Numunelerin ve test kitlerinin kullanıldığı alanda yemek 

yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.  

 Numuneler denendiğinde laboratuvar önlüğü, tek 

kullanımlık eldiven ve göz koruması gibi koruyucu giysiler 

giyinin. 

 Tüm numuneleri sanki bulaşıcı ajanlar içeriyormuş gibi 

kullanın. Mikrobiyolojik riskler için, tüm prosedürler ve 

örneklerin uygun şekilde atılması için standart yönergeler 

boyunca belirlenmiş önlemlere uyun. 

 Test kiti hayvansal orijinli ürünler içerir. Hayvanların 

orijinleri ve / veya sıhhi durumu hakkında sertifikalı bilgi 

bulunmaktadır. Bulaşıcı patojenik maddelerin yokluğunu 

tamamen garanti etmez. Bu nedenle, bu ürünlerin 

potansiyel olarak enfeksiyöz olarak muamele edilmeleri ve 

normal güvenlik tedbirlerine uygun olarak (örn., Emmeyin 

veya solumayın) ele alınması önerilir. 

 Ambalajı hasarlı svapları kullanmayın. 

 Nem ve sıcaklık, test sonuçlarını olumsuz yönde 

etkileyebilir. 

 Kullanılmış test malzemeleri yerel yönetmeliklere uygun 

olarak atılmalıdır. 

8. Örnek Toplama ve Hazırlama 

Vajinal duvardan vajinal sekresyon örnekleri toplamak için 

steril svap kullanın. 1 dakika kadar yaklaşık 5 cm derinlikte, bir 

pamuklu svabı dikkatli bir şekilde vajina içine sokun.  

Alternatif olarak, bir spekulum kullanılabilir ve vajinal salgı, 15 

saniye boyunca posterior fornik seviyesinde vajinal duvar ile 

temas halinde yerleştirilerek toplanabilir. 

9. Test Prosedürü 

Test etmeden önce, test komponentlerinin ve numunelerin 
oda sıcaklığında (15-30°C) olduğundan emin olun.  

1 .  Ekstraksiyon tamponunu içeren toplama 

tüpünü kapağın üzerinde tutun ve sıvının 

tamamının tüpün altına ulaşması için iyice 

sallayın. Toplama tüpünü açın ve düz, 

yatay bir yüzeye dikey olarak yerleştirin. 

Tüp tutucuyu bir yardımcı olarak kullanın.  

2. Tüpün içine bir svap batırıp 10 saniye 

döndürün. Svaptaki sıvıyı sıkmak için tüp 

duvarlarına karşı sürünüz. Mümkün 

olduğunca sıvıyı tüpün içinde bırakınız. 

Svabı atınız.  

3. Tüpün altına değecek şekilde okların 

aşağıya baktığından emin olarak tüpün 

içine dikey olarak bir strip batırın. Bu 

numunenin göçünü artıracaktır. Test 

stribini bu konumda bırakın.  

4. Test stribini 5 dakika sonra çıkarın. Test 

stribini temiz, kuru ve düz bir yüzeye 

yerleştirerek sonuçları okuyun. Test 

sonuçlarını 10 dakikadan sonra 

yorumlamayın.  

Not: Amniyotik sıvı sızıntısı sırasında toplanan bir numune 

için, pozitif bir sonuç daha önce görülebilir; çok küçük bir 

sızıntı sırasında toplanan bir numune için, olumlu bir 

sonucun görünmesi için tam 10 dakika beklenmesi 

gerekecektir.  

10. Sonuçların Yorumlanması 

Pozitif 
Membran üzerinde iki renkli çizgi görülür. 

Kontrol alanında (C) bir çizgi görülür ve diğer 

çizgi test alanında (T) görülür. Sonuç, IGFBP-1 

konsantrasyonunun testin algılama limitinin 

üstünde olduğunu gösterir. 
Negatif 
Kontrol çizgi bölgesinde (C) renkli bir çizgi 

görünür. Test çizgisi bölgesinde (T) renkli bir 

çizgi gözlenmez. Sonuç, IGFBP-1 

konsantrasyonunun testin algılama limitinin 

altında olduğunu gösterir. 
Geçersiz 
Kontrol çizgisi (C) görünmez. Okuma süresi 

içerisinde bir kontrol çizgisi oluşturmayan 

testlerin sonuçları değerlendirilmemelidir. 

Lütfen prosedürü gözden geçirin ve testi yeni 

bir test stribi ile tekrarlayın. Sorun devam 

ediyorsa, test kitini kullanmayı bırakın ve 

distribütörünüz ile temasa geçin. 

Not: 

Test çizgisi bölgesinde (T) renk yoğunluğu, numunede bulunan 

analit konsantrasyonuna bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, 

test çizgisindeki herhangi bir renk tonu pozitif olarak 

düşünülmelidir. Bu bir sadece kalitatif testtir ve numunedeki 

analitin konsantrasyonunu belirleyemez. 

Yetersiz örnek hacmı, süresi dolmuş veya geçersiz test 

prosedürü, kontrol çizgisinin görünmüyor olması için en olası 

sebeb. 

11. Kalite Kontrol 

Test stribi, dahili prosedür kontrolü içermektedir; 

Kontrol çizgisi bölgesinde (C) bulunan renkli bir çizgi, dahili bir 

işlem kontrolü olarak düşünülür. Bu durum, yeterli numune 

hacmi, membranın emiciliğini ve doğru prosedürü teyit eder. 

İyi laboratuvar uygulamaları (GLP) uygun test kiti 

performansını sağlamak için kontrol materyalleri kullanılmasını 

önerir. 

12. Sınırlamalar 

 NADAL® PROM Amniotik Sıvısı testi, laboratuvar ortamında 

tanı amaçlı kullanım için olup sadece IGFBP-1'in nitel tespiti 

için kullanılmalıdır. 

 NADAL® PROM Amniyotik Sıvısı testi, sadece numune 

içerisindeki IGFBP-1 varlığını tespit eder ve PROM tanısı için 

tek kriter olarak kullanılmamalıdır. 

 Hamile kadınlarda kandaki IGFBP-1 konsantrasyonu, 

amniyotik sıvıya göre çok daha düşüktür, bunun anlamı 

kesin bir tanının normalde mümkün olduğudur. Bununla 

birlikte, numune malzemesi kanla kirlenmişse, membran 

yırtılması ile alakalı olmayan yanlış pozitif sonuçlar 

oluşabilir.  
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 Mevcut teorilere göre (örneğin ‘çift kese’), geçici bir 

amniyon sıvısı kaybına neden olabilecek yırtılmalar 

meydana gelebilir. Bu nedenle farklı zamanlarda yapılan 

testler farklı sonuçlar verebilir. 

 Test sonucu negatif ise ve klinik semptomlar devam ederse, 

diğer klinik yöntemleri kullanarak ilave test yapılması 

önerilir. 

 Tüm teşhis testlerinde olduğu gibi, klinik ve laboratuvar 

bulguları değerlendirildikten sonra kesin bir tanı doktor 

tarafından yapılmalıdır. 

13. Performans Değerlendirmesi 

Hassasiyet  
NADAL® PROM Amniotic Fluid Testinin hassasiyeti, 5 ng/ml 

IGFBP-1 dir. 

Doğruluk  
NADAL® PROM Amniotic Fluid Testi kullanılarak elde edilen 

sonuçlar, çok merkezli klinik değerlendirmede başka bir 

piyasada bulunan PROM hızlı testi ile karşılaştırılmıştır. 

Çalışmanın sonuçları, farklı bir üreticinin PROM hızlı testine 

kıyasla, NADAL® PROM Amniotic Fluid Testinin % 97,7 

doğruluğu sergiledi. 
 Farklı bir üreticinin PROM hızlı tanı testi 

Pozitif Negatif Toplam 

NADAL® 
PROM 
Amniotic 
Fluid Test 

Pozitif 83 3 86 

Negatif 2 133 135 

Toplam 85 136 221 

Hassasiyet: %97,6 

Özgüllük: % 97,8 

Genel Anlaşma: % 97,7 

Girişim Oluşturan Maddeler / Mikroorganizmalar  
Belirtilen maddeler ve mikroorganizmalar aşağıda listelenen 

konsantrasyonlarda değerlendirilmiştir. Hiçbirinin NADAL® 

PROM Amniotic Fluid Testi'nin test performansını etkilediği 

gözlemlenmemiştir. 

Madde & Mikroorganizma Konsantrasyon 

Pevaryl® 30 mg/ml 

GYNO-TROSYD® 20 mg/ml 

Flagyl® 100 mg/ml 

Canesten® 40 mg/dl 

Glikoz  8 mg/ml 

Candida albicans 11.2 x 10
8 

CFU/mL 

Gardnerella vaginalis 8.6 x10
8 

CFU/mL 

Neisseria gonorrhoeae 10.6x 10
8 

CFU/mL 

Bebek pudrası 10 mg/mL 

Vagisan® Myco Kombi (krem) 1 mg/mL 

Bebek yağı  1 mg/mL 

Medikal silikon yağı 13 g/mL 

Not: hamile kadınların kanı hatalı pozitif sonuçlara neden 

olabilir 

Parti içi ve partiler arası değişkenlik  

5 ng / ml ve 25 ng / ml'lik konsantrasyonlarda negatif ve pozitif 

kontroller, ardışık 3 günde 3 bağımsız lot ile 10 tekrarda test 

edildi. Her kontrol doğru olarak tayin edildi. 
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