
FoodDetective™ 

 
 

 
Test pentru determinarea intoleranței alimentare ușor de utilizat și cu rezultate 
imediate. 
 

Pentru detectarea anticorpilor IgG specifici antialimentari la 59 de alimente de 
consum curent. 
 

Food Detective™ identifică anticorpi IgG specifici antialimentari care sunt produși 
ca răspuns la alimentele care cauzează probleme. Se consideră că acești 
anticorpi sunt implicați în diferite afecțiuni, precum balonare, diaree, sindromul 
colonului iritabil, dureri de cap/migrene, eczemă și artrită. 
 

Tăvița cu reactivi conține extracte proteice alimentare. Se recoltează o mică probă 
de sânge din vârful unui deget, care se diluează ulterior și se adaugă în tăvița cu 
reactivi. În etapele următoare, prin utilizarea de soluții de detectare și developare 
se identifică prezența anticorpilor IgG antialimentari prin apariția unuia sau mai 
multor puncte albastre în tăvița cu reactivi. Compararea cu planul de prezentare 
a alimentelor permite identificarea alimentelor care au declanșat răspunsul 
anticorpilor IgG.  
 
Vizitați www.food-detective.com pentru un material video instructiv detaliat. 
 

Test pentru determinarea intoleranței alimentare ușor de utilizat și cu 
rezultate imediate 
 

1. Recoltarea unei probe de sânge 
 

Food Detective™ Professional este destinat utilizării numai de către 
adulți. Utilizați testul și lanțeta doar o singură dată. Vă rugăm să citiți cu 
atenție instrucțiunile înainte de utilizare. 
 

IMPORTANT! NU deschideți ambalajul cu folie care conține tăvița de 
reactivi până când nu ați recoltat cu succes proba de sânge. 

 

1. TREBUIE SĂ VĂ SPĂLAȚI PE MÂINI cu apă caldă deoarece acest lucru va 
duce la înmuierea pielii și activarea circulației sangvine. 
 

2. ALEGEȚI UN DEGET SAU DEGETUL MARE pe care îl veți înțepa, 
dezinfectați-l cu șervețelul furnizat și lăsați-l să se usuce la aer. 
 

3. ÎNDEPĂRTAȚI CAPACUL PROTECTOR de pe lanțeta de siguranță (culoarea 
lanțetei poate varia). 
 

 

4. POZIȚIONAȚI CAPĂTUL BOMBAT AL LANȚETEI DE SIGURANȚĂ pe 
deget sau degetul mare din care veți recolta sânge. 
 

5. APĂSAȚI FERM LANȚETA pe deget sau degetul mare. Puteți simți o ușoară 
înțepătură în timp ce pielea este puncționată. 
 

6. MASAȚI UȘOR DEGETUL în direcția puncției pentru a obține o picătură de 
sânge. 
 

7. ATINGEȚI PICĂTURA DE SÂNGE CU VÂRFUL MICROPIPETEI și țineți 
picătura de sânge PE ORIZONTALĂ pe tot parcursul procedurii. Aveți grijă să nu 
acoperiți cu degetele micul orificiu de aerisire. Acțiunea capilară va determina 
extragerea automată a probei până la MARCAJUL NEGRU și umplerea 
micropipetei cu volumul necesar. Nu strângeți rezervorul micropipetei. 
 

5-10 minute 
 

 

 

 

 

Dacă nu poate fi obținută o cantitate suficientă pentru probă dintr-o singură 
picătură de sânge, continuați să recoltați sânge până când marcajul negru este 
atins. 
 

8. ÎNDEPĂRTAȚI CAPACUL ROȘU DE PE FLACONUL CARE CONȚINE 
SOLUȚIA A (DILUANT PENTRU PROBE). 

Strângeți imediat rezervorul micropipetei pentru a elibera sângele în soluție 
(poate fi observată o culoare mai închisă a soluției la adăugarea probei de 
sânge). Puneți din nou capacul, strângându-l bine, și omogenizați ușor pentru a 
dispersa complet sângele.

2. Efectuarea testului 
 

Vă rugăm să utilizați o zonă în care există o chiuvetă și apă de la robinet. 
 

9. SCOATEȚI TĂVIȚA CU REACTIVI DIN AMBALAJUL CU FOLIE. 

Turnați proba de sânge diluată în tăvița cu reactivi și agitați ușor pentru a vă 
asigura că toate cerculețele sunt acoperite complet; dacă sunt prezente bule de 
aer în oricare din cerculețe, loviți ușor tăvița cu reactivi pentru a le disloca. 

 
 

20 minute 
 

 

 

 

10. LĂSAȚI SOLUȚIA TIMP DE 20 MINUTE la temperatura camerei, ferită de 
lumina directă a soarelui. 

 

11. GOLIȚI TĂVIȚA CU REACTIVI ÎN CHIUVETĂ.  
 

12. TURNAȚI O PARTE DIN SOLUȚIA D (soluție de spălare) în tăvița cu reactivi, 
astfel încât să acopere întreaga suprafață a tăviței. Agitați cu putere câteva 
secunde pentru a spăla tăvița și apoi goliți conținutul acesteia în chiuvetă. Repetați 
această etapă de spălare de încă TREI ori. Goliți complet conținutul tăviței cu 
reactivi înainte de a trece la etapa următoare. 

 

 

1-2 minute 

 

 

 
 

13. ADĂUGAȚI SOLUȚIA B (soluție de detectare) în tăvița cu reactivi și agitați ușor 

pentru a vă asigura că toate cerculețele sunt acoperite complet; dacă sunt prezente 

bule de aer în oricare din cerculețe, loviți ușor tăvița cu reactivi pentru a le disloca. 

 
 
 
 
 
10 minute 
 
 
 
 
 
 
 

14. LĂSAȚI SOLUȚIA TIMP DE 10 MINUTE la temperatura camerei, ferită de 
lumina directă a soarelui. 

 
15. GOLIȚI CONȚINUTUL TĂVIȚEI CU REACTIVI ÎN CHIUVETĂ și apoi spălați-o 
cu soluția D (soluție de spălare) - consultați etapa 12. 

 
16. ADĂUGAȚI SOLUȚIA C (SOLUȚIE DE DEVELOPARE) în tăvița cu reactivi. 
Asigurați-vă că toate cerculețele sunt acoperite complet; dacă sunt prezente bule 
de aer în oricare din cerculețe, loviți ușor tăvița cu reactivi pentru a le disloca. 

 
 
 
 

2-3 minute 

 

 

 

 

 

 
17. LĂSAȚI SOLUȚIA TIMP DE 2 MINUTE. Vor apărea puncte albastre în locurile 
în care sunt prezente alimente reactive. 

 
18. GOLIȚI CONȚINUTUL TĂVIȚEI CU REACTIVI ÎN CHIUVETĂ și spălați ușor O 
SINGURĂ DATĂ cu soluția D. Goliți complet conținutul tăviței în chiuvetă și scurgeți 
bine.  

Testul este acum finalizat. 

Professional 
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3. Interpretarea rezultatelor 

19. INTERPRETAȚI REZULTATELE IMEDIAT DUPĂ FINALIZAREA 
TESTULUI. 

Alimentele sunt situate în pozițiile 1-46 de pe tăvița cu reactivi. Consultați 
diagrama din secțiunea 4: Raportul testului pentru a identifica alimentele 
individuale. Pozițiile 47 și 48 conțin controale de calitate negative și pozitive 
pentru a indica faptul că testul a fost efectuat corect. Pentru ca rezultatele 
testului să fie valide, poziția 47 trebuie să fie ALBĂ, iar poziția 48 trebuie să fie 
ALBASTRĂ la sfârșitul testului. 

 

2-5 MINUTE 

 

 

 

 

 

 

 

20. UTILIZAȚI DIAGRAMA DE PE PAGINA OPUSĂ PENTRU A ÎNCERCUI 
ALIMENTELE CARE AU DETERMINAT APARIȚIA UNUI PUNCT 
ALBASTRU. 

Petele albastru-închis indică apariția unei reacții pozitive puternice, iar cele de 
un albastru pal indică o reacție mai ușoară. 

Dacă nu este prezentă nici o culoare, atunci rezultatul este negativ. 

Dacă este observat doar un inel colorat, rezultatul este invalid și trebuie 
ignorat. 

FINAL 
 

4. Raportul testului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 AMESTEC DE PEȘTI CU CARNE ALBĂ: eglefin, cod, cambulă 
2 AMESTEC DE PEȘTI DE APĂ DULCE: somon, păstrăv 
3 AMESTEC DE CRUSTACEE: creveți, crabi, homari, midii 
4 ARDEI GRAȘI: roșii, verzi, galbeni 
5 AMESTEC DE LEGUMINOASE: mazăre, linte, fasole verde 
6 AMESTEC DE PEPENI: cantalup, pepene roșu 

 

Limitările procedurii 
Precizia rezultatelor depinde de efectuarea procedurii conform instrucțiunilor. 
Rezultatele testului Food Detective" Professional nu indică o afecțiune 

medicală specifică. 
 

 

Note importante privind rezultatele testului 
Dacă un anumit aliment vă cauzează un motiv de îngrijorare sau 

suspectați o alergie alimentară clasică mediată de IgE, de exemplu, 

alergie la arahide, dar nu ați obținut un rezultat pozitiv în urma efectuării 

acestui test, vă recomandăm să evitați în continuare alimentul respectiv. 

 

Schimbările semnificative ale regimului alimentar trebuie efectuate doar 

după consultarea unui nutriționist calificat. 

 

Măsuri de precauție 

• Nu utilizați acest test în cazul în care suspectați că suferiți de o 

tulburare de coagulare a sângelui. 

• Dacă sângele intră în contact cu orice suprafețe, ștergeți-le cu 

dezinfectant. 

• Păstrați toate materialele într-un loc răcoros și uscat și nu le lăsați la 

îndemâna copiilor. 

• Nu atingeți suprafața interioară a tăviței cu reactivi și nu expuneți 

tăvița cu reactivi la umiditate, praf sau lumina soarelui. 

• Niciuna din soluțiile de test nu este toxică în conformitate cu 

directivele europene. Cu toate acestea, manipulați cu atenție toate 

componentele. Evitați ingerarea, inhalarea și contactul cu pielea și 

ochii. În cazul contactului cu pielea, spălați cu săpun și apă caldă din 

abundență. În cazul înghițirii, solicitați imediat asistență medicală, 

prezentând această broșură ca referință. 

• Toate produsele de origine umană conținute în acest kit au fost 

testate și s-a constatat că sunt negative pentru Ac anti-HIV și AgHBs, 

dar pot fi infecțioase. 

• Aruncați soluțiile de test în chiuvetă. Aveți grijă să curgă apă rece 

pentru a spăla și dilua substanțele chimice. Spălați chiuveta cu 

dezinfectant de uz casnic. 

• După utilizare, puneți tăvița cu reactivi, lanțeta (lanțetele), micropipeta 

(micropipetele) și flaconul cu diluant pentru probe (cu capac roșu) în 

punga de plastic furnizată și eliminați punga ca deșeu medical. 

Conținutul cutiei (CNSFD - 1 set/CNSFD5 - 5 seturi) 

• 2 lanțete de siguranță sterile, de unică folosință (culoarea poate varia) 

[CE1008] 

• 2 dispozitive de recoltare a sângelui 

• Tăviță cu reactivi (ambalată în folie) 

• 1 șervețel dezinfectant 

• 2 plasturi adezivi 

• Soluție A - diluant pentru probe de 5 ml (soluție salină tamponată cu 

stabilizator; 0,09% azidă de sodiu cu rol de conservant; colorant roșu) 

• Soluție B - soluție de detectare a anticorpilor de 5 ml (peroxidază din 

hrean conjugată cu IgG antiumană; 0,05% Proclin 300 cu rol de 

conservant; colorant albastru) 

• Soluție C - soluție de developare de 5 ml (soluție de tetrametil-

benzidină cu un agent oxidant slab concentrat) 

• Soluție D - soluție de spălare de 100 ml x 2 (soluție salină tamponată 
cu 0,01% detergent) 
 

Important 
Acest test nu este conceput pentru a înlocui sfatul medicului; nu 

diagnostichează alergiile; este un test calitativ, iar rezultatele reprezintă 

doar un ghid pentru regimul alimentar. 
 

Vă rugăm să rețineți 
• Exclusiv pentru uz extern 

• A nu se utiliza o lanțetă deteriorată 

• A se utiliza până la data de expirare marcată pe cutie 

• A se păstra la temperaturi între 2°C și 25°C 

 

 

 

 

 

 
 
 

Food Detective™ Professional a fost conceput și fabricat de: 
 

 Cambridge Nutritional Sciences Ltd 

Eden Research Park 
Henry Crabb Road 
Littleport 

Cambridgeshire 
CB6 1SE, UK 
 

T: +44 (0)1353 863279 
 

Miembro de Omega Diagnostics Group PLC  
 
 

Codul produsului: CNSFD/CNSFD5 
PINO-FDINST-PRO/571-43PRO-01 
 

Lanțetă 

Dispozitiv de recoltare a sângelui 


