
FoodDetective™ 

 
 
 
Простий у використанні тест для визначення харчової непереносимості 

з миттєвими результатами 
 

Для визначення специфічних харчових антитіл IgG до 59 
найпоширеніших продуктів харчування 

 

Покрокова інструкція 
 

Тест Food Detective™ визначає специфічні харчові антитіла IgG, які 
утворюються у відповідь на проблемні продукти харчування. Вважається, 
що ці антитіла зумовлюють виникнення різних станів, таких як здуття 
живота, діарея, синдром подразненої кишки, головний біль, мігрень, 
екзема та артрит. 
 

У реакційному лотку знаходяться екстракти харчових білків.  
З пальця відбирають невелику пробу крові, яку потім розбавляють і 
виливають у реакційний лоток. 
 

На наступних етапах використовуються розчин для виявлення та 
проявний розчин, за допомогою яких визначається присутність харчових 
антитіл IgG через появу синього забарвлення одного або декількох 
кружечків на реакційному лотку. За допомогою схеми продуктів можна 
ідентифікувати продукти, які викликали появу антитіл IgG. 
 

Детальне навчальне відео див. на сайті http://www.food-detective.com. 
 

1. Зберіть пробу крові 
 
Тест Food Detective™ для професійного використання призначений для 
використання лише дорослими. Використовуйте тест і скарифікатор 
лише один раз. Перед використанням уважно прочитайте інструкцію. 
 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! НЕ відкривайте саше з фольги,  
що містить реакційний лоток, доки пробу крові не буде успішно зібрано. 
 

1. ПОМИЙТЕ РУКИ у теплій воді, оскільки це сприяє пом'якшенню шкіри 
й поліпшує кровоплин. 

 

2. ВИБЕРІТЬ ПАЛЕЦЬ, який треба проколоти, протріть його серветкою 
з комплекту й дайте висохнути на повітрі. 

 

3. ЗНІМІТЬ ЗАХИСНИЙ КОВПАЧОК із безпечного скарифікатора (колір 
скарифікатора може бути різним).  

 

4. PОЗМІСТІТЬ ВИПНУТИЙ КІНЕЦЬ БЕЗПЕЧНОГО СКАРИФІКАТОРА 

на пальці, з якого здійснюватиметься взяття крові. 
 

5. МІЦНО ПРИТИСНІТЬ СКАРИФІКАТОР до пальця. В момент 
проколювання шкіри може відчуватися легкий укол. 

 

6. ТРОХИ ПОМАСАЖУЙТЕ ПАЛЕЦЬ у напрямку до проколотого місця, 
щоб отримати краплю крові. 

 

5-10 ХВИЛИН 

  

7. ТОРКНІТЬСЯ КІНЦЕМ МІКРОПІПЕТКИ ДО КРАПЛІ КРОВІ, 

тримаючи її в ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ положенні протягом усієї 
процедури. 

Слідкуйте, щоб при цьому не закрити пальцями маленький 
вентиляційний отвір. 

Кров самопливом завдяки капілярному натягу ввійде  
в мікропіпетку, яку треба наповнити до ЧОРНОЇ ЛІНІЇ.  
Не стискайте ампулу мікропіпетки. 

Якщо з однієї краплі не вдається отримати достатню кількість крові, 
продовжуйте збирати кров до досягнення чорної лінії. 

 

8. ЗНІМІТЬ ЧЕРВОНУ КРИШЕЧКУ З ПЛЯШЕЧКИ,  

ЩО МІСТИТЬ РОЗЧИН A (РОЗЧИННИК ЗРАЗКА). 

Негайно стисніть ампулу мікропіпетки, щоб випустити кров  
у розчин (при додаванні крові може спостерігатися більш темний 
колір розчину). 

Щільно закрутіть кришечку та обережно потрусіть,  
щоб повністю розчинити кров. 

2. Проведіть тест 
 
Виконуйте тест у приміщенні з раковиною та проточною водою. 
 
9. ВИЙМІТЬ РЕАКЦІЙНИЙ ЛОТОК ІЗ САШЕ З ФОЛЬГИ. Вилийте 

розчинений зразок крові в реакційний лоток  
і обережно погойдайте його, щоб усі кружечки покрилися рідиною. 
Якщо на якомусь із кружечків є бульбашки повітря, постукайте по 
реакційному лотку, поки вони не зникнуть. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
10. ЗАЛИШТЕ НА 20 ХВИЛИН при кімнатній температурі  

в місці, на яке безпосередньо не потрапляє сонячне проміння. 
 

11. ЗЛИЙТЕ ВМІСТ РЕАКЦІЙНОГО ЛОТКА В РАКОВИНУ. 
 

12. НАЛИЙТЕ ТРОХИ РОЗЧИНУ D (промивний розчин)  
у реакційний лоток так, щоб він покривав усю поверхню. Протягом 
декількох секунд енергійно збовтайте,  
щоб промити лоток, а потім злийте вміст у раковину. 

Повторіть цей етап промивання ще ТРИЧІ. 

Перш ніж приступити до наступного етапу, ретельно злийте вміст 
реакційного лотка. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

13. ВИЛИЙТЕ РОЗЧИН B (розчин для виявлення) в реакційний лоток і 

обережно погойдайте його, щоб усі кружечки покрилися рідиною. 
Якщо на якомусь із кружечків  
є бульбашки повітря, постукайте по реакційному лотку, поки вони не 
зникнуть. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

14. ЗАЛИШТЕ НА 10 ХВИЛИН при кімнатній температурі  

в місці, на яке безпосередньо не потрапляє сонячне проміння. 
 

15. ЗЛИЙТЕ ВМІСТ РЕАКЦІЙНОГО ЛОТКА В РАКОВИНУ,  
а потім промийте його розчином D (промивним розчином)  
– див. крок 12. 

 

16. ВИЛИЙТЕ РОЗЧИН C (ПРОЯВНИЙ РОЗЧИН) в реакційний лоток. 
Переконайтесь, що всі кружечки покрилися рідиною. Якщо на 

якомусь із кружечків є бульбашки повітря, постукайте по реакційному 
лотку, поки вони не зникнуть. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
17. ЗАЛИШТЕ НА 2 ХВИЛИНИ. У місцях, де присутні реакційноздатні 

продукти, з’являться сині кружечки. 
 

18. ЗЛИЙТЕ ВМІСТ РЕАКЦІЙНОГО ЛОТКА В РАКОВИНУ  
й обережно ОДИН РАЗ промийте розчином D. Повністю злийте вміст 
у раковину. 

 Тест виконано.

Для 

професійног

о 

використанн

я 

 

20 ХВИЛИН 

 

1-2 ХВИЛИНИ 

 

10 ХВИЛИН 

 

2-3 ХВИЛИНИ 

 

http://www.food-detective.com/


       

 
 

Пристрій для забору  

 
Крові Скарифікатор             0197               

3. Перевірте результат 
 
19. ПЕРЕВІРТЕ РЕЗУЛЬТАТ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ 

ВИКОНАННЯ ТЕСТУ. 

 Продукти розташовані на реакційному лотку в позиціях 1-46. Див. 
схему в розділі 4 «Запис результатів тесту» для виявлення 
окремих продуктів харчування. 

 Позиції 47 та 48 містять негативний і позитивний контроль якості, що 
дає змогу визначити правильність виконання тесту. 

 Щоб результати тесту були достовірними, в кінці тесту позиція 47 
повинна бути білою, а позиція 48 – синьою. 

 
2-5 ХВИЛИН 

 
 
20. НА ПРЕДСТАВЛЕНІЙ ДАЛІ СХЕМІ ПОЗНАЧТЕ ПРОДУКТИ, ЯКІ 

СПРИЧИНИЛИ ПОЯВУ СИНЬОГО ЗАБАРВЛЕННЯ КРУЖЕЧКІВ. 

 Темно-синє забарвлення засвідчує про сильну позитивну реакцію, 
блідіше забарвлення — про слабшу реакцію. Якщо забарвлення 
нема, це свідчить про негативний результат. 

 Якщо спостерігається лише кольорове кільце, результат  
є недійсним і його слід не враховувати. 

 
КІНЕЦЬ 

 
4. Запис результатів тесту 

 
1 Овес 

2 Пшениця 

3 Рис 

4 Кукурудза 

5 Жито  

6 Тверда пшениця 

7 Глютен 

8 Мигдаль 

9 Бразильський горіх 

10 Кеш’ю 

11 Чай 

12 Волоський горіх 

13 Коров’яче молоко 

14 Цільне яйце 

15 Курятина 

16 Баранина 

17 Яловичина 

18 Свинина 

19 Біла риба – суміш1 

20 Прісноводна риба – суміш2 

21 Тунець 

22 Морепродукти – суміш3 

23 Броколі 

24 Капуста 

25 Морква 

26 Цибуля-порей 

27 Картопля 

28 Селера 

29 Огірок 

30 Перець4 

31 Суміш бобових5 

32 Грейпфрут 

33 Суміш баштанних6 

34 Арахіс 

35 Соя 

36 Боби какао 

37 Яблуко 

38 Чорна смородина 

39 Оливки 

 

Обмеження процедури 

Точність отриманого результату залежить від ретельності дотримання 
інструкцій. 

Результати тесту Food Detective™ для професійного використання не 
свідчать про наявність якогось конкретного медичного стану. 
 

Важливі примітки щодо результатів тесту 

Якщо Вас непокоїть реакція на конкретний чинник або  
є класична IgE-залежна алергія, наприклад, на арахіс, але тест не 
засвідчив позитивної реакції на цей продукт, радимо все  
ж таки його не вживати. 

Радимо вводити серйозні зміни в харчування лише після консультації з 
кваліфікованим дієтологом. 

 
Застереження 
 
• Не використовуйте цей тест, якщо є підозра на розлади згортання 

крові. 

• Якщо кров потрапляє на будь-які поверхні, протріть їх дезінфікуючим 
засобом. 

• Зберігайте всі матеріали в холодному, сухому, недоступному для дітей 
місці. 

• Не торкайтесь внутрішньої поверхні реакційного лотка й не залишайте 
реакційний лоток у місці, де може бути волога, пил або сонячне світло. 

• Жоден з розчинів, який входить у комплект з тестом,  
не є токсичним згідно з Європейськими Директивами. Однак слід бути 
обережним при використанні всіх елементів комплекту.  
Не ковтати, не вдихати й не допускати контакту зі шкірою чи очима. У 
випадку контакту зі шкірою, слід промити її великою кількістю теплої води з 
милом. У разі проковтування негайно зверніться до лікаря, надавши цю 
інструкцію для довідки. 

• Всі продукти з комплекту, які походять із тканин людини, були 
протестовані та не містять ВІЛ Ab та HBsAg, але потенційно можуть 
бути інфекційними. 

• Розчини, які входять у комплект тесту, слід виливати  
в раковину. Переконайтесь, що при цьому ввімкнено кран  
з проточною холодною водою для того, щоб хімічна речовина змилась 
і розчинилась. Промийте раковину побутовим дезінфікуючим засобом. 

• Після використання помістіть реакційний лоток, скарифікатор(-и), 
мікропіпетку(-и) та пляшку для розчинників (з червоним ковпачком) у 
поліетиленовий пакет, який входить у комплект, та утилізуйте його 
разом з клінічними відходами. 

 
Вміст коробки (CNSFD – 1 комплект / CNSFD5 – 5 комплектів) 
• 2 стерильних безпечних скарифікатора для одноразового 

використання (колір може бути різним) [CE 1008] 

• 2 пристрої для забору крові 

• Реакційний лоток (у саше з фольги) 

• 1 серветка для очищення 

• 2 шматочки пластиру 

• Розчин A – розчинник зразка 5 мл (буферний сольовий розчин зі 
стабілізатором; 0,09% азид натрію як консервант; червоний барвник) 

• Розчин B – розчин для виявлення антитіл 5 мл (антитіла до IgG 
людини, кон'юговані з пероксидазою хрону; 0,05% Proclin 300 як 
консервант; синій барвник) 

• Розчин C – проявний розчин 5 мл (розчин тетраметилбензидину з 
м’яким окислювачем) 

• Розчин D – промивний розчин 100 мл x 2 (буферний сольовий розчин 
з 0,01% миючого засобу) 

 
Важлива інформація! 
Цей тест не може замінити медичну консультацію; він не призначений 
для діагностування алергії; це якісний тест, і його результати можуть 
застосовуватися лише як рекомендації щодо змін у харчуванні. 

 
Примітка 
• Лише для зовнішнього застосування 

• Не використовуйте пошкоджені скарифікатори 

• Використати до дати, вказаної на коробці 

• Зберігати при температурі від 2 до 25 °C 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Розробник і виробник тесту Food Detective™ для професійного 
використання: 

 Cambridge Nutritional Sciences Ltd 
Eden Research Park 
Henry Crabb Road 
Littleport 
Cambridgeshire  
CB6 1SE, UK 
 
Тел.: +44 (0) 1353 863279 
 
Входить до складу Omega Diagnostics Group PLC 
 
 
Код виробу: CNSFD / CNSFD5  
PINO-FDINST-PRO / 571-45PRO-01 

1 СУМІШ БІЛОЇ РИБИ: пікша, 
тріска, камбала 

2 СУМІШ ПРІСНОВОДНОЇ 
РИБИ: лосось, форель 

3 СУМІШ МОРЕПРОДУКТІВ: 
креветки, краби, омари, 
молюски 

4 ПЕРЕЦЬ: червоний, 
зелений, жовтий 

5 БОБОВІ: горох, сочевиця, 
квасоля 

6 БАШТАННІ: диня, кавун 

40 Апельсин і Лимон 

41 Полуниця 

42 Помідор 

43 Імбир 

44 Часник 

45 Гриби 

46 Дріжджі 

47 Негативний 

контроль 

48 Позитивний 

контроль 

Овес Пшениця Жито 

Глютен Мигдаль Волоський 
горіх 

Коров’яче 
молоко 

Біла риба – 
суміш1 

Суміш 
баштанних6 

Рис Кукурудза Тверда 
пшениця 

Брази-
льський горіх 

Кеш’ю Чай 

Свинина Курятина Баранина Ялови-
чина 

Прісноводна 

риба – суміш2 

Цільне 
яйце 

Арахіс 

Чорна 
смородина 

Полуниця 

Негативний 

контроль 

Оливки Апельсин 
і Лимон 

Дріжджі 

Суміш 
бобових5 

Імбир Часник Гриби Позитивний 

контроль 

Морепродукти 
– суміш3 

Соя 

Яблуко Помідор 

Броколі 

Боби 
какао 

Капуста Тунець 

Морква Цибуля-
порей 

Картопля Селера Огірок Перець4 

Грейпфрут 


