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FoodDetective™ 

 

1. Mõeldud kasutamiseks 

Toidutalumatuse test tuvastab toitained, mis põhjustavad IgG antikehade 
tootmist ja võivad olla põhjuseks erinevatele haigustele nagu: toidutalumatus, 
ärritatud soole sündroom, kõhulahtisus, peavalud/migreen jne. 

See test ei tuvasta toidu allergiat. Tulemuste alus, mis näitab erinevaid 
toiduaineid on varustatud toiduainete valkude ekstraktidega. Näpust võetud 
väikese hulga vereprooviga  saab protseduuri lõpus teada oma tulemuse 
võimaliku toidutalumatuse kohta. 

Läbides testi hoolikalt juhendit järgides, ilmuvad tulemuste aluse peale sinised 
täpid, mis viitavad kindla toiduaine suhtes talumatusele. 

Ainult professionaalseks kasutamiseks 

Tootja kodulehel on ülevaatlik video testi tegemisest www.food-detective.com  

2. Vereproovi võtmine 

Ära ava suletud fooliumi sisu enne, kui oled vereproovi edukalt kogunud. 

 
Toidutalumatuse test on ühekordne teostatav ning mõeldud ainult 
täiskasvanutele. Kasutage testi ja lantsetti ainult üks kord. Palun lugege 
hoolikalt instruktsiooni enne testi kasutamist. 

1 Peske käed sooja veega – see aitab pehmendada nahka ja parandab 
vereringet. 
2 Valige kas sõrm või pöial, millest vereproovi võtate ja puhastage eelnevalt 
komplekti kuuluva desinfitseerimislapiga. 
3 Eemaldage lantsetti kaitsev kork (lantseti värvid võivad varieeruda). 

 
 

4 Pange lantseti kõrgendatud punase platvormi osa vastu sõrme või pöialt, 
millest vereproovi võtate. 

5 Lükake lansett tugevalt vastu sõrme või pöialt. Hetkel, mil nõel läbistab 
nahka, võib tunda kerget torget. 

6 Õrnalt masseerige sõrme torkeaugu poole, et kätte saada vajalik tilk verd. 
7 Puudutage mikropipeti otsaga veretilka, hoides seda ühtlaselt horisontaalis.  
Olge ettevaatlik, et te ei kataks sõrmedega väikest ventilatsiooniava. 
Kapillaarjõud tõmbab vere automaatselt MUSTA JOONENI ja täidab mikropipeti 
nõutud mahuni. Ärge pigistage mikropipeti ballooni.  

Kui ühest veretilgast ei piisa proovi saamiseks, jätkake vere võtmist, kuni pipett 
on täidetud MUSTA JOONENI. 

 
8 Eemaldage SOLUTION A (lahus A) sisaldavalt pudelilt punane kork (proovi 
lahjendi). Pigistage kohe mikropipeti ballooni, et vabastada vereproov 
lahusesse (vereproovi lisamisel võib märgata lahuse tumenemist).  Pange kork 
korralikult tagasi ja raputage õrnalt, et veri täielikult hajutada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Testi läbiviimine 

 
Palun kasutage ala valamu ja voolava veega 

 
9. Eemaldage tulemuste aluselt fooliumümbris ja valage lahjendatud vereproov 
alusele.  

Õrnalt kallutage tulemuste alust nii, et sellel olevad ringiavad saaksid kõik 
korralikult vedelikuga täidetud. Kui mõnes ringiavas on näha õhumulle, siis 
koputage õrnalt tulemuste alust, kuni kõik õhumullid on kadunud. 

 

 

 

 

20 Minutiks 

 

 

 

10. Jätke tulemuste alus 20 minutiks toatemperatuurile, tasasele pinnale 
seisma. Vältige otsest päikesevalgust. 

11. Pärast 20 minuti möödumist, tühjendage tulemuste alus kraanikaussi. 

12. Valage vedelikku pudelist SOLUTION D (lahus D) tulemuste alusele täpselt 
nii palju, et kogu pind oleks kaetud. Loksutage tulemuste alust innukalt mõned 
sekundid ja seejärel tühjendage see kraanikaussi. Korrake sama protseduuri 
veel kolm korda (kokku 4 korda). Seejärel tühjendage alus hoolikalt 
kraanikaussi enne kui asute järgmise osa juurde. 

 

 

 

1-2 Minutit 
 

 

 

 
 

13.Lisage SOLUTION B (antikehade tuvastaja, sinine vedelik, lahus B) 
tulemuste alusele (kogu pudel). Õrnalt kallutage tulemuste alust nii, et sellel 
olevad ringiavad saaksid kõik korralikult vedelikuga täidetud. Kui mõnes 
ringiavas on näha õhumulle, siis koputage õrnalt tulemuste alust, kuni kõik 
õhumullid on kadunud. 

 
 
 
 

10 Minutit 
 
 
 
 
 
 
 

14.Jätke tulemuste alus 10 minutiks toatemperatuuril tasasele pinnale seisma. 
Vältige otsest päikesevalgust. 

15.Pärast 10 minuti möödumist, tühjendage tulemuste alus kraanikaussi ja 
peske seda SOLUTION D (lahus D) vedelikuga 4 korda (vaata punkt nr. 12). 

16. Lisage SOLUTION C (lahus C) vedelik tulemuste alusele. Veenduge, et kõik 
ringiavad saaksid korralikult vedelikuga täidetud. Kui mõnes ringiavas on näha 
õhumulle, siis koputage õrnalt tulemuste alust, kuni kõik õhumullid on kadunud. 

 
 
 
 

2 Minutit 

 

 

 

 

 

 
17. Jätke tulemuste alus täpselt 2 minutiks seisma. Sinised täpid ilmuvad sinna, 
kus toimub reageerimine ainetele. 

18. Pärast 2 minuti möödumist tühjendage tulemuste alus kraanikaussi ja peske 
õrnalt üks kord lahusega SOLUTION D (lahus D). Tühjendage tulemuste alus 
viimast korda kraanikaussi, et lõpetada test. 

 

PROFESSIONAL 

 

http://www.food-detective.com/
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4. Tulemuste lugemine 

19. Tuvastage aktiveerunud toiduained koheselt pärast testi lõppu. Sügavad 
sinised täpid näitavad tugevat reaktsiooni ja kahvatumad täpid mõõdukat 
reaktsiooni. Kui ühtegi sinist täppi ei kerki esile, on test negatiivne. Kui on näha 
ainult värvi ringi, mitte tervet täppi, siis seda peaks eirama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Kasutage toidutabelit ja tõmmake ümber ring nendele toiduainetele, mis 
andsid tulemuste alusel sügava sinise täpi. Palun pange tähele, et tulemuste 
alusel positsioonid 47 ja 48 tähistavad testi kvaliteedi kontrolli ja seda, kas test 
on tehtud korrektselt. Õnnestunud testi lõpus on positsioon 47 valget värvi ja 
positsioon 48 sinist värvi. 

5. Testi tulemused 

1.    Kaer 
2.    Nisu 
3.    Riis 
4.    Mais 
5.    Rukis 
6.    Durum nisu 
7.    Gluteen 
8.    Mandel 
9.    Brasiilia pähkel 
10.  Kašupähkel 
11.  Tee 
12.  Kreeka pähkel 
13.  Lehmapiim 
14.  Muna 
15.  Kanaliha 
16.  Lambaliha 
17.  Veiseliha 
18.  Sealiha 
19.  Kilttursk, tursk, lest 
20.  Lõhe, forell 
21.  Tuunikala 
22.  Krevett, krabi, homaar, rannakarp 
23.  Brokkoli    
24.  Kapsas    
25.  Porgand    
26.  Lauk,roheline sibul,porrulauk sibulapealised   
27.  Kartul    
28.  Seller    
29.  Kurk     
30.  Pipar, roheline, punane, kollane  
31.  Hernes, läätsed, oad   
32.  Greip    
33.  Muskusmelon, arbuus   
34.  Maapähkel   
35.  Sojauba    
36.  Kakaouba 
37.  Õun 
38.  Mustsõstar 
39.  Oliiv 
40.  Apelsin,sidrun 
41.  Maasikas 
42.  Tomat  
43.  Ingver 
44.  Küüslauk 
45.  Seened 
46.  Pärm 
47.  Negatiivne kontoll 
48.  Positiivne kontroll  

6. Protseduuri piirangud: 

Testi tulemuse adekvaatsus sõltub sellest, kas test viidi läbi käesolevaid 
juhiseid täpselt järgides. 

Toidutalumatuse testi tulemused ei osuta ühelegi kindlale meditsiinilisele 
seisundile. 

7. Tähtsad märkused testi tulemuste kohta: 

Kui teie tervist vaevab mõni kindel toiduaine või teil on mõne toiduaine vastu 
varasemalt allergiline reaktsioon tuvastatud, kuid käesolev toidutalumatuse test 
näitab selles osas negatiivset tulemust, siis soovitame teil endiselt selliseid 
toiduaineid vältida. 

Olulisemad muudatused igapäeva toidumenüü osas tuleks teha ainult vastava 
spetsialistiga eelnevalt konsulteerides. 

 

8. Ettevaatusabinõud: 

• Ärge kasutage testi kui te kannatate vere hüübimatuse all. 

• Kui veri peaks kokku puutuma mistahes pinnaga, desinfitseerige haava 
koheselt. 

• Hoidke kõiki testi elemente jahedas ja kuivas, lastele kättesaamatus kohas. 

• Ärge katsuge tulemuste aluse sisemist pinda ning ärge jätke seda niiskuse, 
tolmu või otsese päikesevalguse kätte. 

• Kõik selles komplektis sisalduvaid inimpäritoluga tooted on kontrollitud ja 
leitud olevat HIV Ab ja HBsAg suhtes negatiivsed, kuid need võivad olla 
nakkusohtlikud. 

• Euroopa direktiivide kohaselt ei ole ükski testi element mürgine. Siiski 
käsitlege kõiki testi elemente hoolega. Vältige ainete silma-, 
hingamisteedesse-, nahale ja suhu sattumist. Nahaga kokkupuutel peske 
koheselt sooja veega ja rohke seebiga. Allaneelamise korral pöörduge 
koheselt arsti poole. 

• Tulemuste aluse tühjendamisel kraanikaussi laske külmal veel joosta, et kõik 
kemikaalid saaksid minema uhutud. Ärge laske vett tulemuste aluse peale. 

• Pärast testi sooritamist puhastage kraanikauss desinfitseeriva 
majapidamisvahendiga. 

• Pärast kasutamist, sorteerige jäätmed vastavalt kehtivale korrale teie 
kodukohas. 

9. Oluline teave 

Antud test ei ole mõeldud asendamaks meditsiinilist nõustamist; see ei 
diagnoosi allergiaid. Testi tulemused on mõeldud toidusoovituste andmiseks 
igapäevase toidumenüü korrigeerimisel. Kui teil on mõni meditsiiniline seisund, 
rasedus või võtate ravimeid, siis enne toiduplaani korrigeerimist pidage kindlasti 
nõu oma arsti või toitumise spetsialistiga. 

10. kasti sisu 

Toode CNSFD CNSFD5 

Steriilset ühekordseks kasutamiseks mõeldud lantsetti 
(värv võib varieeruda), toodetud  [CE 0197] 

2 10 

Verekogumisseadet 2 10 

Tulemuste alus (fooliumisse pakitud) 1 5 

Puhastuslapp 1 5 

Plaastrit 2 10 

Lahus A (Solution A) – proovi lahjendi, 5ml  1 5 

Lahus B (Solution B) – antikehade tuvastamise lahus, 
5ml  

1 5 

Lahus C (Solution C) – ilmutuslahus,  5ml 1 5 

Lahus D (Solution D) – pesulahus 100ml  2 10 

 

11. Pane tähele: 

• Ainult väliseks kasutuseks. 

• Ainult in vitro diagnostikaks. 

• Mitte kasutada kahjustatud lantsetti. 

• Järgige karbil olevat aegumiskuupäeva. 

• Hoiustada testi 2 - 25°C temperatuuri juures 

• Testi eest, mis on sooritatud ebakorrektselt / juhendeid järgimata, ei 
vastuta tootja ega maaletooja firma. Kui kahtlete milleski, siis võtke 
ühendust esindaja / maaletoojaga Eestis. 

 

[IVD] |  2 

Vere kogumise seade:  [IVD]  |  2  
Lantsett: | 0197 2 [STERILE[R]   
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