
Strana 1 z 2 

FoodDetective™ 
 
 
 
 

Účel použití 
Souprava Food Detective™ Professional dokáže identifikovat specifické 
potravinové IgG protilátky, které se vytváří při reakci na určité problematické 
potraviny. Tyto protilátky se poté pravděpodobně podílí na různých příznacích, 
jako je  nadýmání, průjem, syndrom dráždivého tračníku a bolesti hlavy/migrény. 

Na reakční podložce jsou nanesené proteinové extrakty různých potravin. 
Ze špičky prstu se po malém vpichu odebere vzorek krve, který se zředěný nalije 
na reakční podložku. 

V následujících krocích za použití detekčního a barvicího roztoku identifikujete 
přítomnost IgG protilátek proti testovaným potravinám. Tyto protilátky se projevují 
jedním nebo více modře zbarvenými body, které se objeví na reakční podložce. 
Po porovnání s přiloženým schématem potravin můžete identifikovat, na kterou 
z potravin se protilátky IgG vytvořily. 

Pouze pro odborné použití.  

Na stránce www.food-detective.com naleznete instruktážní video. 

Postup 
1. Získání vzorku krve 
Test Food Detective™ Professional je určen k použití pouze dospělými osobami. 
Test a lancetu lze použít pouze jednou. Před použitím si pozorně přečtěte tento 
návod k použití. 

DŮLEŽITÉ! NEOTVÍREJTE fólii reakční podložky, dokud jste úspěšně 
neodebrali vzorek krve. 

1.1. UMYJTE RUCE v teplé vodě, aby kůže změkla a prokrvila se. 

1.2. PRST, DO KTERÉHO CHCETE PROVÉST VPICH, otřete přiloženým 
ubrouskem a nechte uschnout. 

1.3. Z LANCETY ODSTRAŇTE OCHRANNÝ KRYT (barva lancety se může lišit). 

1.4. PŘIDRŽTE VYVÝŠENÝ ČERVENÝ KONEC LANCETY na prstu, ze kterého 
chcete odebrat vzorek krve. 

 
1.5. LANCETU PEVNĚ PŘITLAČTE k prstu. V momentě, kdy dojde 
k propíchnutí kůže, pocítíte lehké píchnutí. 
1.6. MASÍRUJTE PRST směrem k propíchnutému místu, abyste získali kapku krve. 
1.7. PŘILOŽTE ŠPIČKU MIKROPIPETY KE KAPCE KRVE a po celou dobu ji 
držte v HORIZONTÁLNÍ poloze. Dbejte na to, abyste prsty nezakryli malou 
ventilační dírku. Kapilární efekt automaticky vtáhne krev k ČERNÉ RYSCE 
a naplní mikropipetu požadovaným objemem. Tělo pipety nestlačujte. 

 
Pokud nelze získat dostatečné množství z jedné kapky krve, pokračujte 
s odběrem krve, dokud není dosaženo černé rysky. 

1.8. Z LAHVIČKY OBSAHUJÍCÍ ROZTOK A (ROZPOUŠTĚDLO VZORKU) 
SEJMĚTE ČERVENOU KRYTKU. Okamžitě stiskněte tělo mikropipety, abyste 
přenesli krev do roztoku (po přidání krevního vzorku je možné pozorovat tmavší 
barvu roztoku). Pevně krytku nasaďte zpět a jemně třeste, aby se krev zcela 
rozptýlila. 
 

2. Vlastní provedení testu 
Pracujte poblíž umyvadla s tekoucí vodou. 

2.1. Z OCHRANNÉ FÓLIE VYJMĚTE REAKČNÍ PODLOŽKU.  

Nalijte na testovací podložku ředěný vzorek krve a zlehka jí pohybujte tak, aby se 
vzorkem pokryly všechny kroužky. Pokud se v některém kroužku objeví 
vzduchové bubliny, je třeba podložkou poklepat, aby se bubliny uvolnily. 

 
 
 
 20 minut 
 

 

 

 

2.2. NECHTE REAGOVAT 20 MINUT při pokojové teplotě, chraňte před přímým 
slunečním zářením. 

2.3. VYLIJTE OBSAH REAKČNÍ PODLOŽKY DO UMYVADLA. 

2.4. NA REAKČNÍ PODLOŽKU NALIJTE TOLIK ROZTOKU D (promývací 
roztok), aby byl celý její povrch pokrytý. Několik vteřin podložkou intenzivně 
třepejte, aby se celá omyla, a poté vylijte obsah do umyvadla. Tento mycí proces 
zopakujte ještě TŘIKRÁT. Zbývajíci roztok švihem ruky setřeste, aby se odstranily 
kapky z kroužků. Ubezpečte se, že na podložce (v kroužcích) nezůstala žádná 
tekutina, podložka může zůstat vlhká. Neutírat! 
  
 
 

1–2 minuty 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. NA REAKČNÍ PODLOŽKU NALIJTE ROZTOK B (DETEKČNÍ ROZTOK) 
a zlehka jí pohybujte tak, aby se roztokem pokryly všechny kroužky. Pokud se 
v některém kroužku objeví vzduchové bubliny, je třeba podložkou poklepat, aby  
se bubliny uvolnily. 

 
 
 
 

 10 minut 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.6. NECHTE REAGOVAT 10 MINUT při pokojové teplotě, chraňte před přímým 
slunečním zářením. 

2.7. VYLIJTE OBSAH REAKČNÍ PODLOŽKY DO UMYVADLA a poté ji promyjte 
roztokem D (promývací roztok) – viz krok č. 2.4. 

2.8. NA REAKČNÍ PODLOŽKU NALIJTE ROZTOK C (BARVICÍ ROZTOK). 
Všechny kroužky musí být zcela pokryté roztokem. Pokud se v některém kroužku 
objeví vzduchové bubliny, je třeba na podložku poklepat, aby se bubliny uvolnily. 

 
 
 
 

2–3 minuty 
 
 
 
 
 
 

2.9. NECHTE REAGOVAT 2 MINUTY. Na místech s pozitivním nálezem se 
objeví v místě reakčních kroužků modré zabarvení. 

2.10. VYPRÁZDNĚTE OBSAH REAKČNÍ PODLOŽKY DO UMYVADLA 
a opatrně ji JEDNOU promyjte roztokem D. Vylijte obsah do umyvadla. Zbývajíci 
roztok švihem ruky setřeste. 

Tím je test dokončen. 

3. Odečtení výsledků 
3.1. VÝSLEDKY ODEČÍTEJTE IHNED PO DOKONČENÍ TESTU. 

Potraviny se nachází v pozicích 1–46 reakční podložky. Identifikace potravin viz 
schéma v části 4: Výsledky testu. Pozice 47 a 48 představují negativní a pozitivní 
kontrolu kvality pro potvrzení, že byl test proveden správně. Na konci testu musí 
být pozice 47 BÍLÁ a pozice 48 MODRÁ, jinak jsou výsledky testu neplatné. 
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3.2. NA SCHÉMATU NÍŽE ZAKROUŽKUJTE POTRAVINY, U KTERÝCH SE 
VYTVOŘIL MODŘE ZBARVENÝ BOD. 

Tmavě modrá barva bodu znamená silně pozitivní reakci a světlejší odstíny 
indikují slabší reakci. Pokud bod není zabarven vůbec, výsledek je negativní. 
Pokud je výsledkem kroužek pouze s barevným okrajem, výsledek je neplatný 
a neměl by být brán v úvahu. 

4. Výsledky testu 
1 Oves  
2 Pšenice  
3 Rýže 
4 Kukuřice  
5 Žito  
6 Pšenice tvrdá 
7 Lepek 
8 Mandle  
9 Para ořechy 
10 Kešu ořechy  
11 Čaj 
12 Vlašské ořechy 
13 Kravské mléko 
14 Vejce 
15 Drůbeží maso 
16 Jehněčí maso  
17 Hovězí maso  
18 Vepřové maso 
19 Bílé ryby mix1 
20 Sladkovodní ryby mix2 
21 Tuňák 
22 Měkkýši3 
23 Brokolice  
24 Zelí 
25 Mrkev 
26 Pórek 
27 Brambory 
28 Celer 
29 Okurka  
30 Papriky4 
31 Luštěniny mix5 
32 Grep 
33 Melouny mix6 
34 Arašídy  
35 Sója 
36 Kakaové boby 
37 Jablka 
38 Černý rybíz 
39 Olivy 
40 Pomeranče a citrony 
41 Jahody 
42 Rajčata 
43 Zázvor 
44 Česnek 
45 Houby 
46 Kvasnice 
47 Negativní kontrola  
48 Pozitivní kontrola 
 

5. Omezení této metody 
Přesnost výsledků závisí na provedení postupu podle instrukcí. 

Výsledky testu Food Detective™ Professional neindikují žádný specifický 
zdravotní stav. 

6. Důležité poznámky k výsledkům testu 
Pokud se vyskytují problémy s konkrétní potravinou, nebo existuje podezření, že 
konkrétní potravina, např. arašídy, způsobuje klasickou alergii zprostředkovanou 
IgE protilátkami, avšak v testu vyšla potravina negativní, doporučuje se i nadále 
dané potravině vyhýbat. 

Zásadní změny v jídelníčku by měly být konzultovány s kvalifikovaným výživovým 
poradcem. 

7. Bezpečnostní upozornění 
• V rámci přípravy na testování se doporučuje konzumovat běžnou stravu. 
• Nedělejte si tento test, pokud u vás existuje podezření na poruchu 

srážlivosti krve. 
• Plochy, které přišly do styku s krví, otřete dezinfekčním prostředkem. 

• Všechny materiály skladujte na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí. 

• Nedotýkejte se vnitřní  plochy reakční podložky. Reakční podložka nesmí 
přijít do styku s prachem, vlhkostí ani slunečním zářením. 

• Všechny roztoky jsou v souladu se směrnicemi EU a nejsou toxické. Přesto 
však pracujte s těmito přípravky s největší opatrností. Vyvarujte se požití, 
vdechnutí a kontaktu s pokožkou nebo očima. Dojde-li ke kontaktu 
s pokožkou, omyjte zasažené místo mýdlem a velkým množstvím teplé 
vody. Dojde-li k požití, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tento 
návod. 

• Všechny produkty lidského původu v této sadě byly testovány a bylo 
potvrzeno, že jsou negativní na HIV Ab a HBsAg, ale mohou být 
potenciálně infekční.  

• Zbytky roztoků vylijte do umyvadla. Spláchněte je velkým množstvím 
studené vody tak, aby se chemické látky dobře rozředily. Po provedení 
testu umyjte umyvadlo dezinfekčním prostředkem pro domácnosti. 
Po použití zabalte reakční podložku, mikropipetu a lahvičku s ředicím 
roztokem vzorku (červený uzávěr) do přiloženého plastového sáčku 
a zlikvidujte jako klinický odpad. 

8. Důležitá informace 
Tento test nenahrazuje lékařský posudek. Nediagnostikuje alergie. Jde o kvalitativní 
test a jeho výsledky mohou napomoci při sestavování stravovacího plánu. 

9. Obsah balení 

Položka Množství 
v CNSFD 

Množství 
v CNSFD5 

Sterilní lancety, pouze k jednorázovému 
použití (barva se může lišit) [CE 0197] 2 10 

Zařízení na odběr krve 2 10 
Reakční podložka (zabalená ve folii) 1 5 
Dezinfekční ubrousek 1 5 
Náplasti 2 10 
Roztok A – ředicí roztok (rozpouštědlo 
vzorku), 5 ml (pufrovaný fyziologický roztok 
se stabilizátorem; w/v 0,09 % azid sodný jako 
konzervační látka; červené barvivo) 

1 5 

Roztok B – roztok pro detekci protilátek, 
5 ml (křenová peroxidáza konjugovaná 
s protilátkou proti lidskému IgG; v/v 0,05 % 
Proclin 300 jako konzervační látka; modré 
barvivo) 

1 5 

Roztok C – barvicí roztok, 5 ml (roztok 
tetramethyl-benzidinu se slabým oxidačním 
činidlem) 

1 5 

Roztok D – promývací roztok, 100 ml 
(pufrovaný fyziologický roztok s obsahem 
0,01 % detergentu) 

2 10 

10. Je důležité si uvědomit 
• Pouze pro diagnostické použití in vitro. 
• Pouze pro zevní použití. 
• Nepoužívejte poškozenou lancetu. 
• Použijte před uplynutím doby expirace na krabičce. 
• Skladujte při teplotě mezi 2–25 °C. 

 

V   

Zařízení na odběr krve:    V   

Lanceta: 0197    
M Test Food Detective™ Professional 
vyvinula a vyrobila společnost: 
Cambridge Nutritional Sciences Ltd  
Eden Research Park 
Henry Crabb Road 
Littleport  
Cambridgeshire 
CB6 1SE, UK 
Tel: +44 (0)1353 863279 
 
Dceřiná společnost firmy Omega 
Diagnostics Group PLC 

Obchodní zastoupení pro ČR  
a SR:  
VITAL LIFE diagnostics, s.r.o., 
Hviezdoslavova 36, 921 01 Piešťany, 
SR 
+ 420 723 169 029 
info@food-detective.cz 
www.food-detective.cz 
 
Distributor: 
SEPEA CZ, s.r.o. 
Hybernská 1007/20 
110 00 Praha 1 
obchod@sepea.cz 
+420 602 602 038 

  CNSFD / CNSFD5   Datum poslední revize: APR 2018 Na základě: 571-14PRO-10 

1 BÍLÉ RYBY MIX: treska skvrnitá, treska, platýs 
2 SLADKOVODNÍ RYBY MIX: losos, pstruh 
3 MĚKKÝŠI MIX: krab, kreveta, rak, humr a mušle 
4 PAPRIKY: červená, zelená, žlutá 
5 LUŠTĚNINY MIX: hrášek, čočka, fazole 
6 MELOUNY MIX: ananasový meloun, vodní meloun 
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