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FIV ab + FeLV Ag kombinovaný rychlý test

POUŽITÍ
Insight  FIV  Ab  +  FeLV  Ag  je  kombinovaný  rychlý  test  na  průkaz 
přítomnosti protilátek proti FIV (kočíčí imunodeficientní virus) a antigenu 
FeLV (kočičí leukémie) v kočíčí krvi, séru nebo plazmě.
Čas stanovení: 10-15 min
Vzorek: Čerstvá krev, sérum nebo plasma

PRINCIP TESTU
Insight  FIV  Ab  +  FeLV  Ag  rychlý  test  je  založen  na  principu 
imunochromatografie.  Testovací  kazeta  obsahuje  dvě  testovací  okénka. 
Každé obsahuje zónu T (testovací) a zónu C (kontrolní). Jakmile je vzorek 
aplikován  do  dávkovací  jamky,  je  vzorek  unášen  laterálním  tokem  po 
testovacím stripu. Pokud je ve vzorku přítomna FIV protilátka nebo FeLV 
antigen dojde k jejich navázání a vzniku imunokomplexu v testovací zóně 
– viditelná čárka v testovací zóně. Pro validní výsledek je třeba aby se  
zobrazila čárka i v kontrolní zóně. 

SOUČÁSTI KITU
10 x testovací kazeta + pipeta
10 x testovací pufr 0,5 ml
10 x zkumavka
1 x příbalový leták
Skladování a stabilita
Skadujte na suchém místě při pokojové teplotě do data uvedeném na obalu.

POSTUP STANOVENÍ
- odeberte vzorek (krev, plazma, sérum).
- vyndejte testovací kazetu z obalu a položte na rovnou plochu.
- promíchejte vzorek.
- napipetujte přiloženou pipetkou 1 kapku vzorku do vzorkové jamky FIV 
  a 1 kapku do jamky FeLV.
- poté okamžitě přidejte do každé testovací jamky 2 – 3 kapky testovacího
  pufru.
- po 10 – 15 minutách odečtěte výsledek.
- výsledek odečtený po 15 minutách není validní!

 

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ
Pozitivní: čárka v zóně C i T
Negativní: pouze čárka v zóně C
Neplatné: žádná čárka v zóně C

DŮLEŽITÉ INFORMACE
- pro přesné výsledky dodržujte postup v tomto návodě 
- testovací kazety i vzorek musí mít pokojovou teplotu
- nepoužívejte kit opakovaně
- nepoužívejte expirované kity
- pokud nemůže být vzorek čerstvé krve testován okamžitě, odeberte
  krev na EDTA a uchovejte v lednici
- vzorky se silnou hemolýzou mohou silně zabarvit měřící okénka

OMEZENÍ

Insight FIV + FeLV test je určen pro veterinární in-vitro diagnostiku. 
Výsledky by měli být srovnány s klinickým vyšetřením pacienta. 
Pozitivní vzorky je vhodno potvrdit další metodou  např. IFA (IFT), 
ELISA.

Výrobce: Woodley Veterinary Diagnostics, Old Station Park 
Buildings, St. John´s Street, Horwich, Bolton, Lancashire, BL6 7NY, 
UK
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