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اختبار ذاتي سهل االستخدام لقياس مدى القدرة على تحمل الطعام يتميز بنتائجه 
 الفورية

 
اكتشف ذلك، واختبر ا بعدم القدرة على تحمل الطعام؟ هل من الممكن أن تكون مصاب  

 !نفسك اليوم

 
Food Detective™� د يحدد أنواع الطعام التي تتسبب في إنتاج الجسم المضاIgG  ًوالذي قد يكون مسئوال

عن العديد من الحاالت مثل عدم القدرة على تحمل الطعام، ومتالزمة القولون المتهيج، واإلكزيما، والتهاب 
 المفاصل. وبمجرد التعرف على هذا النوع من الطعام يمكنك استبعاده من النظام الغذائي الخاص بك.

 
 . المضاد IgEم التقليدية المتواسطة لجسم ال يحدد هذا االختبار أنواع حساسية الطعا

 

 إرشادات خطوة بخطوة
 

يدهن صحن قياس رد الفعل بخالصات بروتينات غذائية. يتم أخذ عينة دم صغيرة بعد وخز األصبع بإبرة ثم 
 تخفيف العينة وإضافتها للصحن.

 
وجود أجسام مضادة للكشف عن  Detector and Developerفي الخطوات الالحقة، يتم استخدام محاليل 

للطعام وذلك عند ظهور بقعة زرقاء واحدة أو أكثر على الصحن. وبالرجوع إلى الخطة الغذائية يمكن معرفة 
 األطعمة التي تؤدي إلى إنتاج األجسام المضادة.

 
 سحب عينة دم

 
الكيس الفويل الذي يحتوي على صحن قياس رد الفعل حتى يتم سحب عينة الدم  ال تفتح

 بنجاح!
 

Food Detective™  هو اختبار ذاتي لالستخدام مرة واحدة، معد لالستخدام بواسطة
 البالغين فقط.

 
 الرجاء قراءة اإلرشادات بعناية قبل االستخدام.

 
 اغسل يديك في ماء دافئ حيث يساعد ذلك على تطرية الجلد ويحسن من تدفق الدماء. -1
 يختلف لون اإلبرة(.انزع الغطاء الواقي من على إبرة الوخذ اآلمنة )قد  -2
 حدد األصبع أو اإلبهام الذي سيتم وخزه، ونظفه باستخدام المنديل المبلل الموضوع مع المنتج  -3

 ودعه يجف.

          
 
 ي ستسحب الدم منه.ضع نهاية الطرف األحمر البارزة الخاص بإبرة الوخز على األصبع أو اإلبهام الذ -4
 تجاه األصبع أو اإلبهام. قد تشعر بقليل من األلم نتيجة لحدوث ثقب بالجلد. بقوةادفع إبرة الوخز  -5
 قم بدعك أصبعك برفق باتجاه الثقب للحصول على قطرة دم. -6
احرص على عدم تغطية فتحة التهوية الصغيرة بأصابعك.دع رأس الِمَمصٌّ الِمْكَرِوّي تالمس قطرة  -7

على أن يبقى في وضع أفقي طوال الوقت.الِفْعل الشُعَيِرّي يسحب الدم تلقائًيا ليصل إلى الخط  الدم،
األسود ويتم ملء الِمَمّص الِمْكَرِوّي بمقدار الدم المطلوب.ال تقم بالضغط على َبَصلَِة الِمَمّص 

الدم حتى تصل إلى الخط الِمْكَرِوّي.إذا تم الحصول على قطرة دم ال تشكل عينة كافية، فاستمر في أخذ 
 األسود

 
 

          
 
 
أزل الغطاء األحمر عن الزجاجة التي تحتوي على المحلول أ )مخفف العينة(. قم على  الفور بالضغط  -8

تلحظ تحول المحلول إلى لون داكن على بََصلَِة الِمَمّص الِمْكَرِوّي لتوزيع عينة الدم في المحلول )قد 
 عند إضافة عينة الدم(. أعد الغطاء إلى مكانه مع إحكام غلقه، وقم برجه برفق لتوزيع الدم بشكل كامل.

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 إجراء االختبار 
 

 الرجاء استخدام منطقة مزودة بحوض ومصدر للمياه الجارية.

 
 الدم المخففة في الصحن.انزع صحن قياس رد الفعل من الكيس الفويل وصب عينة  -9

الموجودة على الصحن مغطاة بالعينة. إذا كانت هناك  لصحن برفق كي تضمن أن كل الدوائرقم بهز ا
 أي فقاعات موجودة على الدوائر، انقر على الصحن حتى تزول.

 

 
 
 في درجة حرارة الغرفة، بعيًدا عن أشعة الشمس المباشرة.يقة دق 20اترك الصحن لمدة  -10

 
 قم بتفريغ الصحن في الحوض.دقيقة  20بعد مرور  -11

 
بحيث يغطي سطح الصحن بأكمله. قم  صب قليال  من المحلول د )الغطاء األبيض( في الصحن -12

ل تلك ثالث كرر خطوة الغسي الصحن، ثم قم بتفريغه في الحوض. بالهز بقوة لثواني قليلة لغسل
مرات. جفف الصحن بوضعه على ورق/قماش ماص ثالث مرات لضمان عدم وجود أي فائض من 

 محلول الغسيل قبل المتابعة للخطوة التالية.
 

 
 

 وهزه برفق كي تضمن أن كل الدوائرالصحن  إلى قم بإضافة المحلول ب )الغطاء األزرق( -13

الموجودة على الصحن مغطاة. إذا كانت هناك أي فقاعات موجودة على الدوائر، انقر على الصحن 
 حتى تزول.

 

 
 

 في درجة حرارة الغرفة، بعيًدا عن أشعة الشمس المباشرة.دقيقة  10اترك الصحن لمدة  -14

 
  -قم بتفريغ الصحن في الحوض واغسل الصحن بالمحلول د )الغطاء األبيض(  دقائق 10بعد  -15

 .12راجع الخطوة 

 
إلى صحن قياس رد الفعل. تأكد من أن كل الدوائرة  قم بإضافة المحلول ج )الغطاء األسود( -16

الموجودة على الصحن مغطاة. إذا كانت هناك أي فقاعات موجودة على الدوائر، انقر على الصحن 
 تزول.حتى 

 

 
 

 ستظهر النقط الزرقاء حيث توجد األطعمة المسببة للحساسية. اترك الصحن لدقيقتين -17

 
 مرة واحدة بالمحلول د )الغطاء األبيض(.  برفقفي الحوض ثم اغسل الصحن  قم بإفراغ الصحن -18

 ن.قم بتفريغ الصحن في الحوض وجففه جيًدا. لقد اكتمل االختبار اآل

Professional 
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  2 [IVD]   أداة سحب الدم:

 اقرأ النتائج
 
 تعرف على األطعمة التي تسبب الحساسية على الفور بعد اكتمال االختبار. -19

تشير النقاط الزرقاء الغامقة إلى وجود ردود أفعال إيجابية قوية وتشير النقاط األخف لونًا إلى وجود 
 وجود ردود أفعال لطيفة. إذا لم يكن هناك لون فأن ذلك يعني أن النتيجة سلبية. 

 ذا ظهر لون على شكل حلقة فيجب تجاهلهإ
 

 
 

على صحن قياس رد الفعل. تعرف على المواضع  46إلى  1أنواع الطعام موجودة في المواضع من 
التي ظهرت فيها نقاط زرقاء وقم بالرجوع إلى الرسم التخطيطي أدناه لمعرفة أنواع الطعام التي 

 تتسبب في الحساسية.

 
 
نواع الطعام التي تتسبب في ظهور استخدم الرئسم التخطيطي أدناه، وضع دائرة حول أ -20

 قطة زرقاء.ن
تحتوي نقاط ضبط جودة سلبية وإيجابية تشير إلى أنه تم إجراء  48و 47برجاء مالحظة أن المواضع 

وضع أبيض اللون والم 47االختبار بشكل صحيح. للتأكد من صحة النتائج، يجب أن يكون الموضع 
 أزرق اللون بنهاية االختبار.  48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 الجزر  -25 الشوفان -1

 الكرات  -26 القمح -2

 البطاطس  -27 األرز -3

 الكرفس  -28 الذرة -4

 الخيار  -29 الجاودار -5

 4فلفل  -30 القمح اليابس -6

 5مزيج البقوليات  -31 الجيلوتين -7

 وتجريب فر  -32 اللوز -8

6مزيج الشمام  -33 البرازيل -9
  

 الفول السوداني  -34 الكاجو -10

 فول الصويا  -35 الشاي -11

 حبوب الكاكاو  -36 الجوز -12

 التفاح  -37 لبن األبقار -13

 الزبيب األسود  -38 البيض الكامل -14

 الزيتون  -39 الدجاج -15

 البرتقال والليمون  -40 الضأن -16

 الفراولة  -41 اللحم البقري -17

 الطماطم  -42 لحم الخنزير -18

 الزنجبيل  -43 1مزيج السمك األبيض -19

 الثوم  -44 2مزيج السمك المباه العزبة -20

 عيش الغراب  -45 التونا -21

 الخميرة  -46 3مزيج المحار -22

  نقطة الضبط السلبية  -47 القرنبيط -23

  الضبط اإليجابي  -48 الكرنب -24

 
 الحدوق، القد، الباليس السمك األبيض: مزيج 1
 السلمون، التروت مزيج سمك المياه العذبة: 2
 الجمبري، االربيان، الَسْلطعون، السرطان البحري، بلح البحر مزيح المحار:  3
 األحمر، واألخضر، واألصفر الفلفل: 4
 البسلة، العدس، الفاصوليا مزيح البقوليات:  5
 ، البطيخالكنتالوب مزيج الشمام:  6

 
 حدود اإلجراء

 تعتمد النتائج الدقيقة على اإلجراء الذي تم اتخاذه تبًعا لهذه اإلرشادات.

 
 إلى أي حالة طبية بعينها. �™Food Detectiveال تشير نتائج 

 
 مالحظات مهمة حول نتائج االختبار

المضاد على  IgEتواسطة لجسم إذا كنت قلقًا من تناول طعام معين أو تعاني من حساسية الطعام التقليدية الم
يعود هذا االختبار بنتيجة إيجابية، فننصحك  بمواصلة تجنب هذه ال  يل المثال: الفول السوداني، ولكنسب

 األطعمة.

 
هذا االختبار ال يغني عن طلب المشورة الطبية، فهو ال يشخص حاالت الحساسية، فهو اختبار نوعي ويمكن 

الغذائي فقط. ينصح بمناقشة أي تغييرات جذرية في برنامجك الغذائي مع استخدام نتائجه في وضع النظام 
 الممارس العام ومتخصصي الرعاية الصحية األخرين.

 
 االحتياطات

o .ال تستخدم هذا االختبار إذا كنت تعاني من مرض يتسبب في تجلط الدم 

o .إذا لمس الدم أي أسطح، امسح هذه األسطح بمطهر 

o جاف وبارد بعيًدا عن متناول األطفال. احتفظ بكل المواد في مكان 

o .ال تلمس السطح الداخلي لصحن قياس رد الفعل وال تعرض الصحن للرطوبة أو الغبار 

o  ال يوجد بين محاليل االختبار أي محاليل سامة وفقًا لإلرشادات األوروبية. ومع ذلك تعامل مع
ع الجلد والعيون. في حالة التالمس المكونات كافة بحذر. تجنب البلع، واالستنشاق، وحدوث تالمس م

مع الجلد، اغسل الجلد بكمية وفيرة من الصابون والماء الدافئ. في حالة البلع، احصل على المشورة 
 الطبية على الفور.

o  تم اختبار جميع المنتجات ذات المنشأ البشري التي تضمنها هذه األدوات، وظهرت نتائج سلبية
(، إال أن هناك HBsAg( وفيروس التهاب الكبد الوبائي )HIV Ab)لمَرَضي نقص المناعة المكتسبة 

 احتمالية النتقال العدوى

o  تخلص من محاليل االختبار في الحوض. تأكد من جريان الماء البارد للتخلص من المواد الكيميائية
 وتخفيفها.

o .في نهاية االختبار، اشطف الحوض بمطهر منزلي 

o بر الوخز، وزجاجة العينة التي تحتوي على األنبوب إفعل، وبعد االستخدام، ضع صحن قياس رد ال
 الشعري في الحقيبة البالستيكية الموجودة مع المنتج وتخلص منها مع قمامة المنزل.

 
 محتويات العلبة

o  .)إبرتان وخذ لوخز األصبع، لالستخدام مرة واحدة فقط )قد يختلف اللون[CE 0197] 

o 2 جهازا أَْخذ الدم 

o 1 لتنظيفمنديل مبلل ل 

o شريطان الصقان 

o )صحن قياس رد الفعل الناتج عن تناول الطعام )ملفوف بالفويل 

o  أزيد صوديوم  ٪0.09مل )محلول ملحي مضاد للحموضة مزود بمثبت،  5مخفف للعينة  –المحلول أ
 كمادة حافظة، صبغة حمراء(

o  مل )بيروكسيداز جرجار مقترن بـ  5محلول كاشف  –المحلول بIgG مضاد للبشر ، 
 كمادة حافظة، صبغة زرقاء( 300بروكلين  0.05٪

o  ِبنزيدين مع عامل أكسدة لطيف(-مل )محلول من التيتراميثيل 5محلول مظهر  –المحلول ج 

o  مل  100محلول غسيل  –المجلول دx 2  محلول ملحي مضاد للحموضة يحتوي على( 
 منظف( 0.01٪

 
 
 
 
 

 STERILE[R] 2] 0197 |    2 |إبرة الوخز: 

 
 لرجاء مالحظةا

o للتشخيص الخارجي فقط 

o لالستخدام الخارجي فقط 

o ال تستخدم إبرة وخز تالفة 

o استخدمه قبل تاريخ إنتهاء الصالحية على العلبة 
 
 

Food Detective™�  مصنوعة بواسطةCambridge Nutritional Sciences Ltd, 
Eden Research Park ,Henry Crabb Road ,Littleport ,

Cambridgeshire CB6 1SE ,UK. 
 +44( 0)1353 863279هاتف: 

 
 Omega Diagnostics Group PLCشركة تابعة لـ 

 
detective.com-www.food 

 
  

 CNSFD كود المنتج:
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