Ďakujeme, že ste si zakúpili práve náš test.

T E S T (REF 1037)
HEMOGLOBÍN FOB
HEMOGLOBÍN FOB 3 v 1 T E S T (REF 1030)
RÝCHLY TEST NA ZISTENIE SKRYTÉHO KRVÁCANIA V STOLICI
BEZ ŠPECIÁLNEJ DIÉTY
CHARAKTERISTIKA
Rýchly, jednoduchý a spoľahlivý test na stanovenie ľudského hemoglobínu pri skrytom
(okultnom) krvácaní v stolici.
Rakovina hrubého čreva a konečníka je jedným
z najčastejších druhov onkologických ochorení. Jej
výskyt neustále stúpa a postihuje najčastejšie ľudí
vo veku nad 45 rokov. U 10% populácie sa vyskytujú
polypy - výrastky v sliznici čriev a v konečníku. Až 1%
z nich sú zhubné a polypy väčšie než 0,5 cm stálym
dráždením trvale krvácajú. Varovným signálom
pre zistenie ochorenia je krv v stolici, ktorá je v počiatočnom štádiu okom nepostrehnuteľná. Stanovenie
ľudského hemoglobínu pri tomto skrytom (okultnom)
krvácaní v stolici využitím tohto testu je jednoduchým
a spoľahlivým skríningovým vyšetrením kolorektálnych
karcinómov - rakoviny čriev a konečníka.
UPOZORNENIE
 Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro.
 Výsledok testu je potrebné porovnať s ostatnými klinickými príznakmi; odporúčame
výsledok testu konzultovať s lekárom.
 Testovacia doštička a extrakčná skúmavka
sú len na jedno použitie.
 Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte
návod na použitie.
 Test nepoužívajte, ak je plastový obal poškodený alebo otvorený.
 Extrakčný roztok obsahuje konzervačné činidlo,
ktoré pri priamom kontakte s pokožkou môže
spôsobiť podráždenie. V prípade priameho
kontaktu s pokožkou postihnuté miesto
okamžite opláchnite vodou.

 Nepoužitý obsah zo skúmavky vylejte
do výlevky.
 Po použití test zlikvidujte ako bežný komunálny
odpad v zmysle platnej legislatívy.
ODPORÚČANIE
Ľudia s rizikom výskytu nádorového ochorenia,
ktorým sa odporúča každoročné skríningové
testovanie:
 muži a ženy od 40 rokov ako súčasť preventívnej prehliadky - aj po negatívnom výsledku
 ženy po operácii prsníka, maternice a vaječníkov
 preventívne príbuzní pacientov s onkologickým ochorením
 pacienti so všetkými formami roztrúsených
črevných a adenómových polypov
 pacienti s nešpecifickými črevnými zápalmi
– Crohnova choroba, ulcerózna kolitída
Kedy zvýšiť pozornosť:
 hnačka, zápcha, zmena pravidelnosti stolice
 krv, resp. tmavá farba stolice
 tráviace problémy – nadúvanie, kŕče, pocit
plnosti, vetry
 únava, nechuť do jedla, strata hmotnosti
Neodoberajte vzorky pri menštruácii, silných
hnačkách, krvácajúcich hemoroidoch.
Pred vyšetrením sa odporúča konzumovať:
 stravu bohatú na vlákninu – celozrnný chlieb
a pečivo
 ovocie – jablká
 zelenina – brokolica, cesnak, surová kapusta.
Citlivosť
75 ng Hb.ml-1 stolice
OBSAH BALENIA
1ks (REF 1037) alebo
3 ks (REF 1030) vyhodnocovacie doštičky
1 ks (REF 1037) alebo
3 ks (REF 1030) skúmavka s extrakčným roztokom
1 ks návod na použitie
1 ks vysušovadlo (nepoužívať)

PRÍPRAVA VZORKY A POSTUP
Vzorky stolice odoberajte na toaletný papier
alebo do vhodnej nádobky – nie sú súčasťou
testu. Najlepšie je vykonať vyšetrenie hneď
po odbere vzorky.
1. Otvorte farebný uzáver na skúmavke s extrakčným roztokom. Postupne odoberte vzorku
ponorením zbernej tyčinky (špičky sondy, celý
závit) do vzorky stolice na rôznych miestach,
maximálne toľko stolice, koľko pojme
závit.
2. Zbernú tyčinku opatrne vložte späť do skúmavky a pevne uzavrite. Dobre pretrepte,
aby sa zmiešala vzorka a extrakčný roztok.

3. Testovaciu doštičku vyberte z hliníkovej fólie
a položte na čistý a rovný povrch.
4. Uvoľnite špičku na farebnom vrchnáku
uzavretej skúmavky, skúmavku držte
zvisle a vytlačte 2-3 kvapky roztoku vzorky
do okienka označeného šípkou, resp. písmenom
S na testovacej doštičke.
5. Ak sa na testovacej doštičke neobjaví ružová
čiarka v okienku C, doplňte ešte dve kvapky
roztoku.

VYHODNOTENIE:
1. Pozitívny výsledok
v stolici sa nachádza krv:

Na testovacej doštičke sa vyfarbia dve tmavočervené
čiarky. Farebné čiarky v pozitívnej reakčnej zóne
T a v kontrolnej zóne C sa môžu líšiť intenzitou
sfarbenia, čo ale nemá vplyv na interpretáciu
výsledku.
2. Negatívny výsledok
v stolici sa nenachádza krv:

Na testovacej doštičke v kontrolnej zóne C sa vytvorí
jedna farebná čiarka - v stolici sa nenachádza krv.
3. Test nebol správne vykonaný
Ak sa na testovacej doštičke neobjaví ani
jedna čiarka, dokvapkajte do okienka označeného šípkou ešte pár kvapiek extraktu.
V prípade, že sa stále neobjaví, test opakujte
s novou testovacou doštičkou.
SKLADOVANIE
HEMOGLOBÍN / FOB test, resp. HEMOGLOBÍN /
FOB test 3 v 1 skladujte pri teplote 4 - 30°C mimo
dosahu detí. Test neuskladňujte v mrazničke. Test
nepoužívajte po uplynutí dátumu exspirácie.

6. Po 10 – 15 minútach sa na doštičke vyfarbí
jedna alebo dve čiarky. Po 20. minúte už
výsledky neodčítavajte.
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