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Letanvendelig fødevareallergitest med øjeblikkelige resultater 
 

Til detektion af fødevarespecifikke IgG-antistoffer mod 
59 almindelige fødevarer 
 

Trinvis vejledning 
Food Detective™ identificerer fødevarespecifikke IgG-antistoffer, der 
produceres som respons på problematiske fødevarer. Det menes, at disse 
antistoffer spiller en rolle ved forskellige lidelser som f.eks. oppustethed, 
diarré, irriteret tyktarm, hovedpine/migræne, eksem og artritis.  
 
Reaktionsbakken er belagt med pletter af fødevareproteinekstrakter. Der 
tages en lille blodprøve fra et fingerprik, som derefter fortyndes og tilsættes til 
reaktionsbakken. 
 
I de efterfølgende trin anvendes detektions- og fremkalderopløsninger til at 
identificere tilstedeværelsen af fødevare IgG-antistoffer ved fremkomsten af 
en eller flere blå pletter på reaktionsbakken. Derefter kan de(n) fødevare(r), 
der har udløst IgG-antistofrespons, identificeres i henhold til layoutet af 
reaktionsbakken. 
 
Besøg http://www.food-detective.com, hvor der findes en detaljeret 
instruktionsvideo. 
 

1. Tag en blodprøve 
Food Detective™ Professional er udelukkende beregnet til at blive anvendt af 
voksne. Testen og lancetten må kun anvendes en enkelt gang. Læs 
instruktionerne omhyggeligt før brugen. 
VIGTIGT! Folieposen, der indeholder reaktionsbakken, må IKKE åbnes, før 
blodprøven er taget. 
 
1. VASK HÆNDERNE i varmt vand, da dette hjælper med at blødgøre 

huden og fremmer blodgennemstrømningen. 
 
2. VÆLG DEN FINGER, der skal prikkes, rengør den med den medfølgende 

serviet, og lad den lufttørre. 
 
3. TAG BESKYTTELSESHÆTTEN AF sikkerhedslancetten (farven på 

lancetten kan variere). 

 
 
4. PLACER DEN FORHØJEDE ENDE AF SIKKERHEDSLANCETTEN 

mod siden af blommen på den finger, blodet skal tages fra. 
 
5. PRES LANCETTEN mod fingeren med et fast tryk. Der kan føles et lille 

prik, i det øjeblik huden punkteres. 
 
6. MASSÉR FINGEREN FORSIGTIGT i retning mod punkturstedet for at 

frembringe en bloddråbe. 
  
7. LAD SPIDSEN AF MIKROPIPETTEN KOMME I BERØRING MED 

BLODDRÅBEN, mens pipetten hele tiden holdes VANDRET. 
Vær forsigtig med ikke at dække det lille ventilationshul med fingeren. 
Kapillærvirkningen trækker automatisk blodet op til den SORTE LINJE, 
og fylder mikropipetten med den nødvendige mængde. Lad være med at 

klemme om bolden på mikropipetten. 
 
 

Hvis der ikke kan opnås en tilstrækkeligt stor prøve med én bloddråbe, 
fortsættes opsamlingen af blod, indtil den sorte linje er nået. 
 

8. TAG DEN RØDE HÆTTE AF FLASKEN, DER INDEHOLDER 
OPLØSNING A (PRØVEDILUENT). 
Tryk med det samme bolden på mikropipetten sammen for at føre blodet 
over i opløsningen (farven på opløsningen kan blive mørkere ved 
tilsætning af blodprøven). 
Sæt hætten på flasken igen, og bland forsigtigt for at opløse blodet 
fuldstændigt. 

 

2. Udfør testen 
 
Testen bør udføres på et sted, hvor der er adgang til en vask og rindende 
vand. 
 
9. TAG REAKTIONSBAKKEN UD AF FOLIEPOSEN. Hæld den fortyndede 

blodprøve over i reaktionsbakken, og vip den forsigtigt for at sikre, at alle 
cirklerne dækkes helt. Bank på reaktionsbakken, hvis der er luftbobler i 
en eller flere af cirklerne, indtil boblerne løsner sig. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
10. LAD BAKKEN STÅ I 20 MINUTTER ved stuetemperatur beskyttet mod 

direkte sollys. 
 
11. TØM REAKTIONSBAKKEN UD I VASKEN. 
 
12. HÆLD EN SMULE OPLØSNING D (vaskeopløsning) op i 

reaktionsbakken, således at hele overfladen dækkes. Ryst kraftigt i et par 
sekunder for at vaske reaktionsbakken, og tøm derefter indholdet ud i 
vasken. 

Gentag vasketrinnet TRE gange mere. 

Lad reaktionsbakken dryppe grundigt af, før der gås videre til det næste 
trin. 

 

 

 

 

 

 

 
 

13. TILSÆT OPLØSNING B (detektionsopløsning) til reaktionsbakken, og 
vip den forsigtigt for at sikre, at alle cirklerne dækkes helt. Bank på 
reaktionsbakken, hvis der er luftbobler i en eller flere af cirklerne, indtil 
boblerne løsner sig. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
14. LAD BAKKEN STÅ I 10 MINUTTER ved stuetemperatur beskyttet mod 

direkte sollys. 
 
15. TØM REAKTIONSBAKKEN UD I VASKEN, og vask derefter med 

opløsning D (vaskeopløsning) – se trin 12. 
 
16. TILSÆT OPLØSNING C (FREMKALDEROPLØSNING) til 

reaktionsbakken. Sørg for, at alle cirklerne dækkes helt. Bank på 
reaktionsbakken, hvis der er luftbobler i en eller flere af cirklerne, indtil 
boblerne løsner sig. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
17. LAD BAKKEN STÅ I 2 MINUTTER. Blå pletter viser sig der, hvor de 

fødevarer, der giver reaktion, befinder sig. 
 
18. TØM REAKTIONSBAKKEN UD I VASKEN, og vask forsigtigt ÉN gang 

med opløsning D. Tøm indholdet ud i vasken og lad bakken dryppe 
grundigt af. 

 Testen er nu gennemført. 

Professional 

 

20 MINUTTER 

 

1-2 MINUTTER 

 

10 MINUTTER 

 

2-3 MINUTTER 

 

5-10 MINUTTER 
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        Blodopsamlingsenhed  
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3. Aflæs resultaterne 
 
19. RESULTATERNE SKAL AFLÆSES STRAKS EFTER TESTENS 

GENNEMFØRELSE. 

 Fødevarestofferne findes i positionerne 1-46 i reaktionsbakken. Der 
henvises til diagrammet i afsnit 4: Testrapport for at identificere de 
enkelte fødevarer. 

 Position 47 og 48 indeholder negative og positive kvalitetskontroller, der 
viser, om testen er blevet udført korrekt. 

 For at testresultatet skal være gyldigt, skal position 47 være hvid, og 
position 48 skal være blå ved afslutning af testen. 

 
2-5 MINUTTER 

 
 
20. BRUG DET VISTE DIAGRAM TIL AT MARKERE DE FØDEVARER, 

DER HAR FREMBRAGT EN BLÅ PRIK. 

 Mørke blå pletter angiver en kraftig positiv reaktion og lysere pletter 
angiver en mildere reaktion. Hvis der ikke forekommer nogen farve, 
angiver det et negativt resultat. 

 Hvis der kun ses en farvet ring, er resultatet ugyldigt og skal kasseres. 

 

AFSLUTNING 
 
4. Testrapport 
 
1 Havre 

2 Hvede 

3 Ris 

4 Majs 

5 Rug  

6 Durumhvede 

7 Gluten 

8 Mandel 

9 Paranød 

10 Cashewnød 

11 Te 

12 Valnød 

13 Komælk 

14 Hele æg 

15 Kylling 

16 Lam 

17 Oksekød 

18 Svinekød 

19 Blanding af hvidfisk1 

20 Blanding af ferskvandsfisk2 

21 Tun 

22 Blanding af skaldyr3 

23 Broccoli 

24 Kål 

25 Gulerod 

26 Porre 

27 Kartoffel 

28 Selleri 

29 Agurk 

30 Peberfrugter4 

31 Blanding af bælgfrugter5 

32 Grapefrugt 

33 Melonblanding6 

34 Jordnød 

35 Soja 

36 Kakaobønne 

37 Æble 

38 Solbær 

39 Oliven 

 
 

Procedurens begrænsninger 

Nøjagtige resultater afhænger af, at proceduren udføres i henhold til 
instruktionerne. 

Resultaterne fra Food Detective™ Professional indikerer ikke nogen specifik 
medicinsk tilstand. 
 
Vigtige bemærkninger vedrørende testresultaterne 

Hvis en bestemt fødevare giver anledning til bekymring, eller der er mistanke 
om en klassisk IgE-medieret fødevareallergi f.eks. allergi over for jordnødder, 
men uden at denne har givet et positivt resultat i denne test, anbefaler vi, at 
den pågældende fødevare fortsat undgås. 

Væsentligt kostomlægninger bør kun foretages i samråd med en kvalificeret 
ernæringsekspert. 

Forsigtighedsregler 
 

• Denne test må ikke anvendes, hvis der er mistanke om 
blodkoagulationssygdomme. 

• Hvis blod kommer i kontakt med overflader, skal disse aftørres med 
desinfektionsmiddel. 

• Opbevar alle materialerne på et køligt og tørt sted, og utilgængeligt for børn. 

• Undlad at berøre reaktionsbakkens indvendige overflade, og udsæt ikke 
reaktionsbakken for fugt, støv eller sollys. 

• Ingen af testopløsningerne er giftige i henhold til EU-direktiver. Alle 
komponenterne skal dog håndteres med forsigtighed. Undgå indtagelse, 
indånding og kontakt med hud og øjne. Ved kontakt med huden: Vask med 
rigeligt sæbe og varmt vand. I tilfælde af indtagelse: Søg omgående 
lægehjælp. Vis denne brugervejledning som reference. 

• Alle produkter af human oprindelse, der er indeholdt i dette sæt, er blevet 
testet og fundet at være negative over for HIV Ab og HBsAg, men de kan 
potentielt være smittefarlige. 

• Testopløsningerne skal bortskaffes i en vask. Sørg for, at det kolde vand 
løber for at fortynde kemikalierne og skylle dem væk. Skyl vasken med et 
desinfektionsmiddel til husholdningsbrug. 

• Efter brugen skal reaktionsbakken, lancetten/lancetterne, 
mikropipetten/mikropipetterne og flasken med prøvediluent (rød hætte) 
placeres i den medfølgende plastpose og bortskaffes som klinisk affald. 

 

Æskens indhold (CNSFD - 1 sæt / CNSFD5 - 5 sæt) 
• 2 sterile sikkerhedslancetter, kun til engangsbrug (farven kan variere) 

[CE 1008] 

• 2 blodopsamlingsenheder 

• Fødevarereaktionsbakke (foliepakket) 

• 1 renseserviet 

• 2 selvklæbende plastre 

• Opløsning A – Prøvediluent 5 ml (bufferjusteret saltvandsopløsning med 
stabilisator, 0,09 % natriumazid som konserveringsmiddel, rødt farvestof) 

• Opløsning B – Antistofdetektionsopløsning 5 ml (anti-humant IgG 
konjugeret til peberrodsperoxidase, 0,05 % Proclin 300 som 
konserveringsmiddel, blåt farvestof) 

• Opløsning C – Fremkalderopløsning 5 ml (opløsning af tetramethylbenzidin 
med et mildt oxideringsmiddel) 

• Opløsning D – Vaskeopløsning 100 ml x 2 (bufferjusteret 
saltvandsopløsning indeholdende 0,01 % detergent) 

 
Vigtigt 
Denne test har ikke til formål at erstatte lægefaglig rådgivning, den 
diagnosticerer ikke allergier. Det er en kvalitativ test, og resultaterne kan 
udelukkende bruges i forbindelse med kostvejledning. 

 
Bemærk 
• Kun til udvortes anvendelse 

• Undlad at anvende en beskadiget lancet 

• Skal anvendes inden udløbsdatoen på æsken 

• Opbevares mellem 2-25 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Food Detective™ Professional er udviklet og produceret af: 

 Cambridge Nutritional Sciences Ltd 
Eden Research Park 
Henry Crabb Road 
Littleport 
Cambridgeshire 
CB6 1SE, Storbritannien 
 
Tlf.: +44 (0)1353 863279 
 
En del af Omega Diagnostics Group PLC 
 
 
Produktkode: CNSFD / CNSFD5  
PINO-FDINST-PRO / 571-44PRO-01 

1 BLANDING AF HVIDFISK: Kuller, 

torsk, rødspætte 

2 BLANDING AF 

FERSKVANDSFISK: Laks, ørred 

3 BLANDING AF SKALDYR: Reje, 

krabbe, hummer, musling 

4 PEBERFRUGTER: Rød, grøn, gul 

5 BLANDING AF BÆLGFRUGTER: 

Ært, linse, bønne 

6 MELONBLANDING: Cantaloup, 

vandmelon 

40 Appelsin og citron 

41 Jordbær 

42 Tomat 

43 Ingefær 

44 Hvidløg 

45 Champignon 

46 Gær 

47 Negativ kontrol 

48 Positiv kontrol 


