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FoodDetective™ 

 
 
 
 

1. Упътване за употреба 

Food Detective™ идентифицира специфични хранителни IgG антитела, 
които се произвеждат като отговор на хранителни проблеми. Тези антитела 
се смятат за свързани с редица състояния като повръщане, диария, синдром 
на раздразнените черва, главоболие / мигрена, екзема, артрит и др.. 
 
Ямките на реакционната плочка са наситени със съответните белтъчни 

екстракти от дадената храна. Минимален обем кръв от пръста, се разрежда 
и се излива в реакционната плочка. 
 
В последващите процедури, при използване на разтворите Detector и 

Developer се открива наличието на хранителни IgG антитела, чрез появяване 
на едно или повече оцветени в синьо области на съответните места на 
реакционната плочка. Тези области се идентифицират в съответствие с 
приложената диаграма за разположението на храните.  

За повече информация и видео демонстрация, посетете www.food-
detective.com.  
 

2. Вземане на кръвна проба 
Тестът Food Detective™ Professional е предназначен за използване само от 

пълнолетни лица. Тестът и убождащите устройства са за еднократна 
употреба.   Моля, прочетете внимателно упътването преди употреба. 
 

ВАЖНО! НЕ отваряйте фолиото с реакционната плочка, докато не вземете 
успешно кръвната проба.  
 
1. ИЗМИЙТЕ РЪЦЕТЕ  с топла вода, за да подобрите кръвообръщението. 
 
2. ИЗБЕРЕТЕ ПРЪСТ за убождане (препоръчва се безименния), почистете 

мястото с приложената дезинфекцираща кърпа в комплекта и оставете да 
изсъхне. 
 
3. МАХНЕТЕ ПРЕДПАЗНАТА КАПАЧКА  от убождащото устройство (то 

може да е в различни цветове)  

 

 

 

 

 

4. ПОСТАВЕТЕ УБОЖДАЩИЯТ КРАЙ на  пръста  
 
5. ПЛЪТНО ПРИТИСНЕТЕ ЛАНЦЕТАТА КЪМ ПРЪСТА. Ще усетите леко 

убождане. 
 
6. ВНИМАТЕЛНО МАСАЖИРАЙТЕ ПРЪСТА по посока на убождането, за 

да получите по-голяма капка кръв. 
 
7. ДОКОСНЕТЕ С КРАЯ НА МИКРОПИПЕТАТА КАПКАТА КРЪВ, като я 

държите хоризонтално (виж снимката долу). Внимавайте да не запушите 
малката вентилационна дупка на микропипетата с пръстите си. 
Микропипетата ще се напълни автоматично по капилярен път с необходимия 
обем до черната линия. Не стискайте балончето на микропипетата. 
 
 

 

 

 

 
 
 
Ако първата капка кръв не е достатъчна, продължете процедурата докато 

пипетата се напълни до черната линия. 
 
8. ОТВОРЕТЕ ЧЕРВЕНАТА КАПАЧКА НА ШИШЕНЦЕТО SOLUTION A 

(ДИЛУЕНТ ЗА ПРОБА). Възможно по-скоро накапете кръвта в разтвора, 
чрез стискане на балончето на пипетата (при това може да се наблюдава по-
тъмно оцветяване). Затворете добре с капачката и внимателно разклатете.   
 
 
 
 

3. Извършване на теста. 

Използвайте мивка и течаща вода 
 

9. ИЗВАДЕТЕ РЕАКЦИОННАТА ПЛОЧКА ОТ ФОЛИОТО .  
Излейте разредената кръвна проба на плочката и внимателно разклатете 

до пълно покриване на всички реакционни зони. Ако се появят мехурчета 
леко почукайте плочката до изчезването им.  
 

 
 
20 минути 
 

 

 

10. ОСТАВЕТЕ ПЛОЧКАТА ЗА 20 МИНУТИ на стайна температура далеч 
от слънчева светлина. 
 
11. ИЗСИПЕТЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕАКЦИОННАТА ПЛОЧКА В 

МИВКАТА.  
 
12. ИЗСИПЕТЕ ЧАСТ ОТ SOLUTION D (миещ разтвор) на реакционната 

плочка, така че да се покрие изцяло. Енергично разклатете за няколко 
секунди и изсипете съдържанието й в мивката. Повторете тази стъпка три 
пъти. Добре отцедете течността от плочката преди следващата 
процедура. 

 
 

1-2 минути 
 

 

 

13. ДОБ АВЕ ТЕ  SOLUTION B (DETECTOR) на реакционната плочка и 

разклатете добре, така че всички ямки да бъдат изцяло покрити. Ако се 

появят мехурчета леко почукайте плочката до изчезването им. 

 
 
 
 
10 минути 
 
 
 
 
 
 
14. ОСТАВЕ ТЕ ПЛОЧ КАТА  10 МИНУТИ на стайна температура 

далеч от слънчева светлина. 
 
15. ИЗСИПЕТЕ СЪДЪР ЖАНИЕТО НА РЕАКЦИОННАТА 

ПЛОЧКА В МИВКАТА  и измийте с Solution D (миещ разтвор) – вижте 
стъпка 12. 
 
16. ДОБ АВЕ ТЕ  SOLUTION C (DEVELOPER-ПРОЯВИТЕЛ) на 

реакционната плочка.  Уверете се, че е напълно покрита с разтвор.  Ако 
се появят мехурчета леко почукайте плочката до изчезването им. 

 
 
 
 

2-3 минути 
 

 

 

 

 
17. ОСТАВЕ ТЕ ПЛОЧКАТА  2 МИНУТИ.  При наличие на реакция 

към дадена храна ще се появи синьо петно на съответното място.   

18. ИЗСИПЕТЕ СЪДЪР ЖАНИЕТО НА РЕАКЦИОННАТА 
ПЛОЧКА В МИВКАТА  и промийте още веднъж с Solution D. Изсипете 
в мивката и добре отцедете.  

Тестът е приключен..  

 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА 

http://www.food-detective.com/
http://www.food-detective.com/
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4. Тълкуване на резултатите 
19. ОТЧЕТЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ВЕДНАГА СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕСТА. 
Храните са разположени от 1-ва до 46-та позиция на реакционната плочка.  
Вижте схемата в Раздел 5: Резултат от теста и индентифициране на 
индивидуалните храни.   
Позиция 47 и 48 от реакционната плочка  съдържат отрицателна и 

положителна контрола, необходими за определяне на достоверността на 
теста. За валидни резултати след приключване на теста Позиция 47 трябва 
да е БЯЛА  и Позиция 48 трябва да е СИНЯ. 

 

20. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СХЕМАТА ДОЛУ ЗА ДА ОГРАДИТЕ ХРАНИТЕ, 
ОЦВЕТЕНИ С СИНЬО. 
По-тъмно синьо оцветяване отговаря на по-силна реакция и обратно. 

Липсата на оцветяване показва отрицателен резултат. При наличие само на 
оцветен пръстен , резултатът е невалиден и трябва да се пренебрегне. 

5. Резултат от теста 
1 Овес  
2 Пшеница, Жито  
3 Ориз 
4 Царевица  
5 Ръж  
6 Твърда пшеница 
7 Глутен 
8 Бадеми  
9 Бразилско орехче 
10 Кашу  
11 Чай 
12 Орех 
13 Краве мляко 
14 Яйце 
15 Пилешко месо 
16 Агнешко месо  
17 Говеждо месо  
18 Свинско месо 
19 Бяла риба микс1 
20 Сладководна риба микс2 
21 Риба тон 
22 Черупчесто мекотело3 
23 Броколи  
24 Зеле 
25 Морков 
26 Праз-лук 
27 Картоф 
28 Целина 
29 Краставица  
30 Чушки4 
31 Бобови Микс5 
32 Грейпфрут 
33 Пъпеш Микс6 
34 Фъстък  
35 Соя 
36 Какао 
37 Ябълка 
38 Касис 
39 Маслина 
40 Портокал и Лимон 
41 Ягода 
42 Домат 
43 Джинджифил 
44 Чесън 
45 Гъба 
46 Мая 
47 Отрицателна Контрола  
48 Положителна Контрола 
 

6. Ограничения на процедурата 

Прецизността на теста зависи от правилното му изпълнение. 
Резултатът от теста не дава доказателство за наличието на определено 
заболяване. 

7. Важни коментари относно резултатите от теста.  

Ако имате непоносимост към определени храни или имате класическата IgG –

хранителна алергия (например срещу орехи), но при провеждането на този 

тест срещу тези храни не е отчетен положителен резултат, ние Ви 

препоръчваме да  избягвате консумацията им. 

Преди да предприемете значителна промяна на хранителния Ви режим се 
консултирайте с квалифициран специалист. 

 

8. Предупреждения и предпазни мерки 

• Не прилагайте този тест при нарушения в кръвосъсирването 
• Почистете повърхностите с дезинфектант, ако са имали контакт с 

кръвта.  
• Съхранявайте  теста на хладно, сухо място и далеч от деца.  
• Не докосвайте вътрешната повърхност на реакционната плочка и не я 

излагайте на влага, прах или слънчева светлина. 
• Никой от разтворите не е токсичен, съгласно Европейските директиви. 

Въпреки това работете внимателно. Избягвайте поглъщане, вдишване, 
контакт с кожата и очите. При контакт с кожата измийте обилно със 
сапун и топла вода. При поглъщане НЕЗАБАВНО потърсете медицинска 
помощ като носите листовката. 

• Всички продукти от човешки произход съдържащи се в опаковката са 
тествани и отрицателни за HIV Ab и HBsAg, но трябва да се считат за 
потенциално заразни.  

• Изхвърлете разтворите в мивка, при обилно течаща студена вода за 
отмиване на химикалите. Изплакнете мивката с домашен дезинфектант.  

• След употреба запечатайте плочката, микропипетата и шишето с 
червената капачка в пластмасовото пликче от теста и изхвърлете като 
биологичен отпадък.  

9. Важна информация 
Този тест не е предназначен да замести медицинска консултация, не 

диагностицира алергия и резултатите са насочващи за определяне на 
режима на хранене. 

10. Съдържание на опаковката 

Продукт 
Количество 

в 
CNSFD 

Количест
во в 

CNSFD5 
Стерилни ланцети, за еднократна 

употреба (цветът може да е различен) 
[CE 0197] 

2 10 

Устройство за вземане на кръв 2 10 

[TRAY] Реакционна плака (във фолио) 1 5 

почистваща кърпичка 1 5 

лепенка 2 10 

[SOLN[A] Solution A – Разредител за 
проба 5ml (буферна сол със 
стабилизатор; w/v 0.09% sodium azide 
като стабилизатор; (червено оцветен) 

1 5 

[SOLN[B] Solution B – Detektor-разтвор 
5ml  Хрян-пероксидаза конюгиран с 
античовешки IgG; 0.05% Proclin 300 
като консервиращо средство; (синьо 
оцветен) 

1 5 

[SOLN[C] Solution C – Проявяващ 
разтвор 5ml (разтвор от Tetramethyl-
Benzidin с лек окислителен агент) 

1 5 

[SOLN[D] Solution D – Миещ разтвор 
100ml (буфериран солен разтвор, 
съдържащ 0,01% детергент) 

2 10 

11. Забележки 
• Само за ин-витро диагностика     
• Само за външна употреба 
• Не използвайте ланцета с нарушена цялост 
• Използвайте до срока на годност означен на кутията 
• Съхранявайте на 2 - 25°C 
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[IVD]  |   2 
Blood Collection Device:  [IVD]  |  2  
Lancet: | 0197  2  [STERILE[R]  

1 БЯЛА РИБА МИКС: Пикша – вид треска (haddock),  
 треска (cod), камбала (вид лъчеперка) 
2 СЛАДКОВОДНА РИБА МИКС: Сьомга, Пъстърва 
3 ЧЕРУПЧЕСТИ МИКС: Скарида, Стрида, Краб, Омар, Мида 
4 ЧУШКИ: Червени, Зелени, Жълти 
5 БОБОВИ МИКС: Грах, Леща, Фасул 
6 ПЪПЕШ МИКС: Пъпеш, Диня 
 


