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FoodDetective™ 

 
 
 

Brukervennlig matintoleransetest med umiddelbare resultater 
 

Food Detective™ identifiserer matspesifikke IgG-antistoffer som 
lages i respons på problemmat. Disse antistoffene tenkes å være 

involverte i flere tilstander slik som oppblåsthet, diaré, irritabel 
tarmsyndrom, hodepine/migrene, eksem og artritt. 
 

Reaksjonsbrettet er prikket med matproteinekstrakter. En liten 
blodprøve tas fra et fingerstikk, og fortynnes deretter før den 
tilsettes reaksjonsbrettet. 
 

I de etterfølgende trinnene identifiserer bruken av deteksjons- og 
fremkallingsløsninger forekomsten av IgG-mat-antistoffer med én 

eller flere blå prikker på reaksjonsbrettet. Henvisning til den 
oppsatte matplanen gjør det mulig å identifisere matvarene som 
har utløst en IgG-antistoffrespons. 
 

Besøk oss på http://www.food-detective.com for en detaljert 
instruksjonsvideo. 

 
1. Ta en blodprøve 
 

Food Detective™ Professional er bare beregnet på bruk av 
voksne. Testen og lansetten skal bare brukes én gang. Les 

anvisningene nøye før bruk. 
 

VIKTIG! IKKE åpne folieposen som inneholder reaksjonsbrettet før 

blodprøven er vellykket tatt. 
 

1. HENDENE SKAL VASKES i varmt vann ettersom det hjelper å 

mykne huden og fremme blodomløpet. 
 

2. VELG EN FINGER ELLER TOMMEL som skal stikkes, rengjør 

med den medfølgende spritservietten, og la den lufttørke. 
 

3. FJERN BESKYTTELSESHETTEN fra sikkerhetslansetten 

(fargen til lansetten kan variere).  
 

 
 

4. PLASSER DEN HEVEDE ENDEN AV 
SIKKERHETSLANSETTEN mot fingeren eller tommelen som 
du skal trekke blodet fra. 

 

5. SKYV LANSETTEN BESTEMT mot fingeren eller tommelen. 
Et lite stikk kan føles når det stikkes hull i huden. 

 

6. MASSER FINGEREN FORSIKTIG i retning av stikket for å få 
en bloddråpe.  

 

7. BERØR BLODDRÅPEN MED TUPPEN AV MIKROPIPETTEN, 
hold den HORISONTAL under hele prosedyren. 

Sørg for at du ikke dekker det lille ventilasjonshullet med 
fingrene. 

Kapillariteten vil automatisk trekke blodet til den SVARTE 

LINJEN og fylle mikropipetten med nødvendig volum. Ikke klem 
på mikropipettens blære.  
 

Hvis det ikke oppnås tilstrekkelig prøve fra én bloddråpe, 
fortsett med å ta blod til den svarte linjen er nådd. 

 

8. FJERN DEN RØDE HETTEN FRA FLASKEN SOM 
INNEHOLDER LØSNING A (PRØVEFORTYNNER). 

Klem straks på mikropipettens blære for å dispensere blodet i 
løsningen (en mørkere løsning ses kanskje ved tilsetning av 
blodprøven). Sett på hetten igjen, og bland forsiktig til blodet er 

helt blandet. 

2. Gjennomføring av test 
 

Bruk et område med vask og rennende vann. 
 

9. FJERN REAKSJONSBRETTET FRA FOLIEPOSEN.  
Hell den fortynnede blodprøven på reaksjonsbrettet, og rist 

forsiktig for å sikre at alle sirklene er helt dekket. Hvis det finne 
luftbobler i noen av sirklene, dunk lett på reaksjonsbrettet til de 
forsvinner. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

10. LA STÅ I 20 MINUTTER ved romtemperatur beskyttet mot 
direkte sollys. 

 

11. TØM REAKSJONSBRETTET I VASKEN. 
 

12. HELL NOE AV LØSNING D (vaskeløsning) på 
reaksjonsbrettet slik at hele overflaten oversvømmes. Rist 
kraftig i noen sekunder for å vaske og tøm deretter innholdet i 

vasken. 

Gjenta dette vasketrinnet TRE ganger til. 

Tøm reaksjonsbrettet grundig før du fortsetter til neste trinn. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

13. TILSETT LØSNING B (påvisningsløsning) til reaksjonsbrettet, 

og vipp forsiktig for å sikre at alle sirklene er helt dekket. Hvis 
det finne luftbobler i noen av sirklene, dunk lett på 
reaksjonsbrettet til de forsvinner. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

14. LA STÅ I 10 MINUTTER ved romtemperatur beskyttet mot 
direkte sollys. 

 

15. TØM REAKSJONSBRETTET I VASKEN, og vask med 

løsning D (vaskeløsning) - se trinn 12. 
 

16. TILSETT LØSNING C (FREMKALLINGSLØSNING) til 
reaksjonsbrettet. Sørg for at sirklene er helt dekket. Hvis det 
finnes luftbobler i noen av sirklene, dunk lett på 

reaksjonsbrettet til de 
forsvinner. 

 

 
 

 

 
 
 

 
17. LA STÅ I 2 MINUTTER. Blå prikker vises hvor reaktiv mat 

finnes. 
 

18. TØM REAKSJONSBRETTET I VASKEN, og vask forsiktig EN 
GANG med løsning D. Tøm innholdet i vasken, og la renne helt 
bort. 

 Testen er nå fullført.
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3. Lese av resultater 
 
19. LES AV RESULTATENE UMIDDELBART ETTER AT 

TESTEN ER FULLFØRT. 

 Matvarene er plassert i posisjonene 1–46 på reaksjonsbrettet. 
Se diagrammet i avsnitt 4: Testrapport for å identifisere de 
enkelte matvarene. 

 Posisjon 47 og 48 inneholder negativ og positiv kvalitetskontroll 
for å sikre at testen er riktig utført. 

 For at testresultatene skal være gyldige, må posisjon 47 være 

hvit og posisjon 48 må være blå til slutt i testen. 
 

2-5 MINUTTER 

 
 
20. BRUK DIAGRAMMET PÅ MOTSATT SIDE FOR Å SIRKLE 

INN MATVARENE SOM HAR FORÅRSAKET EN BLÅ 

PRIKK. 

 Mørkeblå prikker tyder på at en sterkt positiv reaksjon har 
oppstått, og svakere prikker viser til en mildere reaksjon. Hvis 

ingen farger forekommer, angir dette et negativt resultat. 

 Hvis bare en ring av farge observeres, er resultatet ugyldig, og 
det skal forkastes. 

  

 
SLUTT 
 
4. Testrapport 
 
1 Havre 

2 Hvete 

3 Ris 

4 Mais 

5 Rug  

6 Durumhvete 

7 Gluten 

8 Mandel 

9 Paranøtt 

10 Cashewnøtt 

11 Te 

12 Valnøtt 

13 Kumelk 

14 Helt egg 

15 Kylling 

16 Lam 

17 Storfekjøtt 

18 Svinekjøtt 

19 Hvit fisk blanding1 

20 Ferskvannsfisk blanding2 

21 Tunfisk 

22 Skalldyrblanding3 

23 Brokkoli 

24 Kål 

25 Gulrot 

26 Purre 

27 Potet 

28 Selleri 

29 Agurk 

30 Paprika4 

31 Belgfruktblanding5 

32 Grapefrukt 

33 Melonblanding6 

34 Peanøtt 

35 Soyabønne 

36 Kakaobønne 

37 Eple 

38 Solbær 

39 Oliven 

 

Begrensninger ved prosedyren 

Nøyaktige resultater avhenger av at prosedyren utføres i samsvar 
med anvisningene. 

Food Detective™ Professional-resultatene angir ikke en spesifikk 
medisinsk tilstand. 
 

 

Viktige merknader om testresultatene 

Hvis en bestemt matvare er problemet, eller hvis det er mistanke 
om en klassisk IgE-formidlet matallergi, f.eks. peanøttallergi, men 
den har ikke gitt et positivt resultat i denne testen, anbefaler vi at 
du fortsetter å unnvære denne maten. 

Betydelige endringer i diett skal bare gjøres etter konsultasjon med 
utdannet ernæringsfysiolog. 
 

Forholdsregler 
 

• Bruk ikke testen dersom det er mistanke om en 
koagulasjonssykdom. 

• Hvis blod kommer i kontakt med en overflate, tørk den av med et 
desinfiseringsmiddel. 

• Oppbevar alle materialer på et kjølig og tørt sted utilgjengelig for 
barn. 

• Berør ikke innvendige overflater på reaksjonsbrettet eller 
eksponer reaksjonsbrettet for fuktighet, støv eller sollys. 

• Ingen av testløsninger er giftige iht. EU-direktivene. Håndter 
likevel alle komponentene med forsiktighet. Unngå svelging, 
innånding og kontakt med hud og øyne. I tilfelle hudkontakt vask 

med rikelige mengder såpe og varmt vann. Hvis den svelges, 
oppsøk straks lege. Ta med denne brosjyren som referanse. 

• Alle produkter med humant opphav som finnes i dette settet, er 
testet og funnet negative for hiv Ab og HBsAg, men kan være 
potensielt smittefarlige. 

• Kast testløsningene i en vask. Sørg for å skylle bort og fortynne 
kjemikaliene med kaldt vann. Skyll vasken med 
husholdningsdesinfeksjonsmiddel. 

• Etter bruk plasser reaksjonsbrettet, lansetten(e), mikropipetten(e) 
og prøvefortynningsflasken (rød hette) i den medfølgende 

plastposen, og kast det som klinisk avfall. 
 
Eskens innhold (CNSFD - 1 sett / CNSFD5 - 5 sett) 

• 2 sterile sikkerhetslansetter, kun til engangsbruk (farge kan 
variere) [CE 0197] 

• 2 blodinnsamlingsenheter 

• Matreaksjonsbrett (foliepakket) 

• 1 spritserviett 

• 2 plaster 

• Løsning A – prøvefortynner 5 ml (bufret saltløsning med 
stabilisator; 0,09 % natriumazid som konserveringsmiddel; rødt 

fargestoff) 

• Løsning B – antistoffpåvisningsløsning 5 ml (pepperrot 
peroksidkonjugert antihumant IgG; 0,05 % ProClin 300 som 
konserveringsmiddel; blått fargestoff) 

• Løsning C – fremkallingsløsning 5 ml (løsning av 
tetrametylbenzidin med et mildt oksiderende stoff) 

• Løsning D – vaskeløsning 100 ml x 2 (bufret saltløsning som 
inneholder 0,01 % vaskemiddel) 

 
Viktig! 

Denne testen er ikke ment til å erstatte medisinske råd; den 
diagnostiserer ikke allergier; det er en kvalitativ test, og resultatene 
er bare en rettledning til diett. 

 
Merk! 

• Kun til utvortes bruk 

• Bruk ikke en skadet lansett 

• Brukes innen utløpsdatoen på esken 

• Oppbevares ved temperatur på mellom 2 - 25 °C 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Food Detective™ Professional er utviklet og produsert av: 
 

 Cambridge Nutritional Sciences Ltd 
Eden Research Park 
Henry Crabb Road 
Littleport 
Cambridgeshire  
CB6 1SE, UK 
 
T: +44 (0)1353 863279 
 
Et datterselskap av Omega Diagnostics Group PLC 
 
Produktkode: CNSFD / CNSFD5  
571-46PRO-01 

1
 HVIT FISK BLANDING: kolje 

(hyse), torsk, rødspette 
2
 FERSKVANNSFISK 

BLANDING: laks, ørret 
3
 SKALLDYRBLANDING: reke, 

krabbe, hummer, musling 
4
 PAPRIKA: rød, grønn, gul 

5
 BELGFRUKTBLANDING: ert, 

linse, snittebønne 
6
 MELONBLANDING: 

cantaloupemelon, vannmelon 

40 Appelsin og sitron 

41 Jordbær 

42 Tomat 

43 Ingefær 

44 Hvitløk 

45 Sjampinjong 

46 Gjær 

47 Negativ kontroll 

48 Positiv kontroll 


