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FoodDetective™ 

 

1. Përdorimi i synuar 

Food Detective™ identifikon antitrupat IgG specifikë të ushqimit, të cilët 
prodhohen si reagim ndaj ushqimeve problematike. Këta antitrupa mendohen që 
përfshihen në gjendje të ndryshme shëndetësore, si p.sh. fryrja e barkut, diarreja, 
sindroma e zorrëve të irrituara dhe dhimbja e kokës/migrena. 

Tabakaja e reaksionit pikohet me ekstrakte të proteinave ushqimore. Një sasi e 
vogël gjaku që merret nga një kampion në gisht, hollohet dhe i shtohet tabakasë 
së reaksionit. 

Në hapat vijues, përdorimi i solucioneve zbuluese dhe zhvilluese identifikojnë 
praninë e antitrupave IgG të ushqimit nëpërmjet shfaqjes së një ose më shumë 
njollave blu në tabakanë e reaksionit.  Referenca ndaj planit të paraqitjes së 
ushqimit lejon identifikimin e ushqimeve që kanë shkaktuar një reaksion të 
antitrupit IgG. 

Vetëm për përdorim profesional. 

Vizitoni www.food-detective.com për të shikuar një video udhëzuese të detajuar. 

2. Marrja e një kampioni gjaku 

Food Detective™ Professional është synuar të përdoret vetëm nga të rriturit.  
Testin dhe gjilpërën përdoreni vetëm një herë.  Lexoni me kujdes udhëzimet 
përpara çdo përdorimi. 

E RËNDËSISHME! MOS e hapni qesen e aluminit që ka tabakanë e reaksionit, 
derisa kampioni i gjakut të merret saktë. 

 
1. DUHET TË LANI DUART me ujë të ngrohtë, sepse kjo lejon zbutjen e lëkurës 
dhe ndihmon në qarkullimin e gjakut. 

2. ZGJIDHNI NJËRIN NGA GISHTAT për ta shpuar, pastrojeni me letrën që 
jepet dhe lëreni të thahet në mënyrë të natyrshme. 

3. HIQNI KAPAKUN MBROJTËS nga gjilpëra e sigurisë (ngjyra e gjilpërës mund 
të ndryshojë). 

 
 

4. VENDOSNI ANËN E NGRITUR TË GJILPËRËS SË SIGURISË te gishti nga 
do të merrni gjakun. 

5. SHTYJENI GJILPËRËN FORT te gishti. Mund të ndieni një pickim të lehtë 
sepse shpohet lëkura. 

6. FËRKOJENI LEHTË GISHTIN në drejtimin e shpimit, që të dalë pika e gjakut. 

7. PREKNI MAJËN E PIKATORES MBLEDHËSE TË VOGËL ME PIKËN E 
GJAKUT, duke e mbajtur atë HORIZONTALISHT gjatë të gjithë procedurës. Bëni 
kujdes që të mos e mbuloni me gisht vrimën e vogël të ajrimit. Veprimi kapilar do 
ta tërheqë automatikisht gjakun te VIJA E ZEZË dhe ta mbushë pikatoren 
mbledhëse të vogël me sasinë që kërkohet.  Mos e shtypni gomën e pikatores 
mbledhëse të vogël. 

 
 
Nëse nga një pikë gjak nuk merret kampion i mjaftueshëm, vazhdoni të mblidhni 
gjak derisa të arrihet vija e zezë. 

8. HIQNI KAPAKUN E KUQ NGA SHISHJA QË MBAN SOLUCIONIN A 
(HOLLUESI I KAMPIONIT). Shtypeni menjëherë gomën e pikatores mbledhëse 
të vogël që ta përhapni gjakun në solucion (kur shtohet një kampion gjaku, mund 
të vërehet errësim i ngjyrës së solucionit). Rivendoseni kapakun mirë dhe tundeni 
lehtë për ta përhapur plotësisht gjakun. 

 
 
 

3. Kryerja e testit 

 
Ju lutemi të përdorni një vend me lavaman dhe ujë të rrjedhshëm. 

 
9. HIQNI TABAKANË E REAKSIONIT NGA QESJA E ALUMINIT. Hidhni 
kampionin e holluar të gjakut në tabakanë e reaksionit dhe tundeni lehtë për t’u 
siguruar që të jenë mbuluar të gjithë rrathët.  Nëse te ndonjë nga rrathët ka flluska 
ajri, goditeni lehtë tabakanë e reaksionit derisa të zhvendosen. 

 

 

 

 

20 minuta 

 

 

 

10. LËRENI PËR 20 MINUTA në temperaturë ambienti, larg nga drita e 
drejtpërdrejtë e diellit. 

11. ZBRAZENI TABAKANË E REAKSIONIT NË LAVAMAN. 

12. HIQNI PAK SOLUCION D (solucion larjeje) në tabakanë e reaksionit, në 
mënyrë që të mbulohet e gjithë sipërfaqja.  Tundeni fort për pak sekonda për ta 
larë dhe pastaj zbrazeni në lavaman. Përsëriteni këtë procedurë larjeje edhe TRE 
herë të tjera. Zbrazeni mirë tabakanë e reaksionit përpara se të vazhdoni me 
procedurën tjetër.  

 

 

1-2 minuta 
 

 

 

 

 
 

13. SHTONI SOLUCIONIN B (SOLUCIONI I ZBULIMIT) në tabakanë e 
reaksionit dhe tundeni lehtë për t’u siguruar që të jenë mbuluar të gjithë rrathët.  
Nëse te ndonjë nga rrathët ka flluska ajri, goditeni lehtë tabakanë e reaksionit 
derisa të zhvendosen. 

 
 
 
 

10 minuta 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. LËRENI PËR 10 MINUTA në temperaturë ambienti, larg nga drita e 
drejtpërdrejtë e diellit. 

15. ZBRAZENI TABAKANË E REAKSIONIT NË LAVAMAN dhe më pas lejeni 
me solucionin D (solucionin e larjes) - referojuni hapit 12. 

16. SHTONI SOLUCIONIN C (SOLUCIONI I ZHVILLIMIT) tek tabakaja e 
reaksionit.  Sigurohuni që të gjithë rrathët të jenë mbuluar plotësisht.  Nëse te 
ndonjë nga rrathët ka flluska ajri, goditeni lehtë tabakanë e reaksionit derisa të 
zhvendosen. 

 
 
 
 

2-3 minuta 

 

 

 

 

 

 
17. LËRENI PËR 2 MINUTA.  Aty ku ka ushqime që krijojnë reaksion, do të 
shfaqen pika blu. 

18. ZBRAZNI TABAKANË E REAKSIONIT NË LAVAMAN dhe lajeni me 
delikatesë NJË HERË me solucionin D. Zbrazni tabakanë në lavaman dhe thajeni 
plotësisht.  

Testi tani është i përfunduar. 

PROFESSIONAL 
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4. Leximi i rezultateve 

19. LEXONI REZULTATET MENJËHERË PAS PËRFUNDIMIT TË TESTIT. 

Ushqimet gjenden në pozicionet 1-46 në tabakanë e reaksionit.  Referojuni 
tabelës në seksionin 5: Raporti i testit për të identifikuar ushqimet individualisht. 
Pozicionet 47 dhe 48 përmbajnë kontrolle cilësie negative dhe pozitive për të 
treguar që testi është kryer saktësisht. Që rezultatet e testit të jenë të vlefshme, 
në fund të testit, pozicioni 47 duhet të jetë I BARDHË dhe pozicioni 48 duhet të 
jetë BLU. 

 
 

 

 

 

 

 

 

20. PËRDORNI TABELËN E MËPOSHTME PËR TË RRETHUAR USHQIMET 
QË KANË KRIJUAR NJË PIKË BLU. 

Pikat blu të errët tregojnë që ka ndodhur një reaksion pozitiv i fortë dhe pikat më 
të zbehta tregojnë një reaksion më të dobët. Nëse nuk ka ngjyrë, kjo tregon 
rezultat negativ. Nëse vërehet vetëm një unazë me ngjyrë, rezultati është i 
pavlefshëm dhe nuk duhet të merret parasysh. 

5. Raporti i testit 

1 Tërshërë  
2 Grurë  
3 Oriz 
4 Misër  
5 Thekër  
6 Grurë i fortë semolina 
7 Gluten 
8 Bajame  
9 Arra Brazili 
10 Arrë shqeme  
11 Çaj 
12 Arrë 
13 Qumësht lope 
14 Vezë e plotë 
15 Mish pule 
16 Mish qengji  
17 Mish lope  
18 Mish derri 
19 Përzierje peshku të bardhë1 
20 Përzierje peshku të ujërave të ëmbla2 
21 Ton 
22 Krustace3 
23 Brokoli  
24 Lakra 
25 Karotë 
26 Presh 
27 Patate 
28 Selino 
29 Kastravec  
30 Speca4 
31 Përzierje bishtajoresh5 

32 Grejpfrut 
33 Përzierje pjeprash6 
34 Kikirik  
35 Sojë 
36 Kokërr kakaoje 
37 Mollë 
38 Rrush i egër 
39 Ulli 
40 Portokalle dhe limon 
41 Luleshtrydhe 
42 Domate 
43 Xhenxhefil 
44 Hudhër 
45 Kërpudhë 
46 Maja 
47 Kontroll negativ  
48 Kontroll pozitiv 

6. Kufizimi i procedurës 

Rezultatet e sakta varen nga procedura që kryhet sipas udhëzimeve. 

Rezultatet e Food Detective™ Professional nuk tregojnë asnjë gjendje mjekësore 
specifike. 

 

 

 

7. Shënime të rëndësishme rreth rezultateve të testit 

Nëse ka shqetësime rreth një ushqimi të caktuar ose dyshohet një alergji nga një 
ushqim klasik IgE, p.sh. alergjia nga kikirikët, por nuk ka rezultuar si rezultat 
pozitiv në këtë test, ju këshillojmë që këtë ushqim të vazhdoni ta shmangni. 

Ndryshimet e mëdha në dietë duhet të merren pas konsultimit me një nutricionist 
të kualifikuar. 

8. Masa paraprake 

• Mos e përdorni këtë test nëse dyshoni se ka sëmundje të mpiksjes së gjakut. 

• Nëse gjaku kontakton ndonjë sipërfaqe, fshijeni me dezinfektues. 

• Mbajini të gjitha materialet në vend të thatë dhe larg fëmijëve. 

• Mos e prekni sipërfaqen e brendshme të tabakasë së reaksionit dhe mos e 
ekspozoni tabakanë e reaksionit ndaj lagështisë, pluhurit ose dritës së diellit. 

• Asnjë nga solucionet e testit nuk është helmues, sipas Direktivave 
Evropiane. Megjithatë, mbajini të gjitha pjesët me kujdes. Shmangni 
gëlltitjen, frymëthithjen dhe kontaktin me lëkurën dhe sytë.  Në rast kontakti 
me lëkurën, lajeni me shumë sapun dhe ujë të ngrohtë.  Nëse gëlltitet, 
kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore, duke dhënë si referencë këtë 
fletushkë. 

• Të gjitha produktet me origjinë njerëzore që ka ky komplet janë testuar dhe 
kanë rezultuar negativisht për HIV Ab dhe HBsAg, por ka mundësi të jetë 
infektues.  

• Hidhini solucionet e testit në lavaman. Për të shpëlarë dhe holluar kimikatet, 
sigurohuni qa bëni me ujë të ftohtë e të rrjedhshëm. Shpëlajeni lavamanin 
me dezinfektues shtëpiak. 

• Pas përdorimit, vendoseni tabakanë e reaksionit, mbledhëset e vogla dhe 
shishen e holluesit të kampionit (me kapak të kuq) në qese plastike dhe 
hidhini si mbeturina klinike. 

 

9.  Informacion i rëndësishëm 

Ky test nuk synohet që të zëvendësojë këshillat mjekësore, nuk diagnostikon 
alergji; ai është një test cilësor dhe rezultatet janë udhëzime vetëm për dietë. 

10. Përmbajtja e kutisë 

Artikulli 
Sasia  

CNSFD 
Sasia në 
CNSFD5 

Gjilpëra sigurie sterile, për një përdorim të vetëm 
(ngjyrat mund të ndryshojnë) [CE 0197] 2 10 

Pajisje për mbledhjen e gjakut 2 10 

Tabakaja e reaksionit ndaj ushqimit (e mbëshjellë me 
letër alumini) 1 5 

Peceta pastruese 1 5 

Allçi lidhëse 2 10 

Solucioni A – Hollues kampioni 5 ml (solucion me kripë 
i tamponuar dhe me stabilizues; w/v 0.09% natrium 
azide si konservues; bojë e kuqe) 

1 5 

Solucioni B – Solucion zbulues antitrupash 5 ml (IdG 
antitrupi e mbledhur me peroksidazë rrënjësh; v/v 
0.05% Proclin 300 si konservues) 

1 5 

Solucioni C - Solucion zhvillimi 5 ml (solucion 
tetrametil-benzedinë me agjent oksidimi të lehtë) 

1 5 

Solucioni D - Solucion larjeje 100 ml (solucion me 
kripë i tamponuar që përmban 0,01% detergjent) 

2 10 

 
11. Ju lutemi të mbani parasysh 
• Vetëm për diagnostikim in vitro 

• Vetëm për përdorim të jashtëm. 

• Mos përdorni gjilpërë të dëmtuar. 

• Përdoreni deri në datën e skadimit që tregohet në kuti 

• Ruajeni ndërmjet 2 - 25°C 
 

  

 
Pajisja për mbledhjen e gjakut    

Gjilpëra:  0197    
 

Food Detective™ Professional është zhvilluar dhe 
prodhuar nga: 

 Cambridge Nutritional Sciences Ltd  
Eden Research Park 
Henry Crabb Road 
Littleport  
Cambridgeshire 
CB6 1SE, UK 
Tel: +44 (0)1353 863279 

 
Një filial i Omega Diagnostics Group PLC 

Kodi i produktit CNSFD / CNSFD5 
Referenca në 
dokument:  571-
37PRO 

Problemi: 
01 

Data e publikimit: 
Shkurt 2020 

 

1 PËRZIERJE PESHKU TË BARDHË: Merluc, plape 
2 PËRZIERJE PESHKU TË UJËRAVE TË ËMBLA: 
Salmon, troftë 
3 PËRZIERJE KRUSTACESH: Karkalec, gaforre, 
aragostë, midhje 
4 SPECA: Të kuq, jeshilë, të verdhë 
5 PËRZIERJE BISHTAJORESH: Bizele, thjerrëza, fasule 
6 PËRZIERJE PJEPRASH: Pjepër, shalqi 
 


