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1. Προβλεπόμενη Χρήση 
 
Το Food Detective™ εντοπίζει IgG αντισώματα που σχετίζονται με τρόφιμα και 
παράγονται ως απόκριση σε προβληματικές τροφές. Εκτιμάται ότι τα αντισώματα αυτά 
συσχετίζονται με διάφορες παθήσεις όπως ο τυμπανισμός, η διάρροια, το σύνδρομο 
ευερέθιστου εντέρου, ο πονοκέφαλος/η ημικρανία, το έκζεμα και η αρθρίτιδα. 
 
Ο δίσκος αντίδρασης είναι επικαλυμμένος με εκχυλίσματα τροφικών πρωτεϊνών. Ένα 
μικρό δείγμα αίματος λαμβάνεται από τσίμπημα  στο δάκτυλο, αραιώνεται και στη 
συνέχεια προστίθεται στον δίσκο αντίδρασης.  
 
Στα επόμενα στάδια η χρήση των διαλυμάτων Ανίχνευσης και Εμφάνισης εντοπίζει την 
παρουσία τροφικών IgG αντισωμάτων μέσω εμφάνισης μίας ή περισσότερων μπλε 
κουκίδων στον δίσκο αντίδρασης. Ο ειδικός πίνακας αποτελεσμάτων χρησιμοποιείται ως 
αναφορά για ανίχνευση των τροφών που προκαλούν απόκριση IgG αντισωμάτων. 
 
Για να παρακολουθήσετε το βίντεο οδηγιών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:  
www.food-detective.com 
 

2. Δειγματοληψία Αίματος 
 
Το Food Detective™ Professional πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες. Το 
τεστ και ο σκαριφιστήρας (ειδική βελόνα) χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά. Διαβάστε 
προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρήση. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗΝ ανοίγετε την αλουμινένια θήκη που περιλαμβάνει τον δίσκο 
αντίδρασης προτού διεξαχθεί ορθά η δειγματοληψία αίματος. 
 
 

1. ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ με ζεστό νερό για να μαλακώσει το  δέρμα και να 

αυξηθεί η ροή του αίματος. 

 
 

2. ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ Ή ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ που θα τρυπηθεί, καθαρίστε με 
το απολυμαντικό μαντηλάκι που παρέχεται στη συσκευασία και αφήστε να στεγνώσει 
φυσικά. 
 
 

3. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ από τον σκαριφιστήρα ασφαλείας 

(το χρώμα του σκαριφιστήρα ενδέχεται να ποικίλλει). 

 

 

 

 

 

4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
στο δάκτυλο ή τον αντίχειρα που επιλέξατε για δειγματοληψία αίματος. 

 
 

5. ΠΙΕΣΤΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟΝ ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΑ πάνω στο δάκτυλο ή τον αντίχειρα. 

Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα καθώς τρυπάτε το δέρμα. 
 
 

6. ΚΑΝΤΕ ΑΠΑΛΟ ΜΑΣΑΖ ΣΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ πιέζοντας προς την κατεύθυνση της 

παρακέντησης ούτως ώστε να σχηματιστεί σταγόνα αίματος. 
 
 

7. ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΠΙΠΕΤΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΤΑΓΟΝΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ, διατηρώντας την σε ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ θέση καθ’ όλη τη διαδικασία. Προσέξτε 
να μην καλύψετε με τα δάκτυλά σας τη μικρή τρύπα εξαερισμού. Η τριχοειδής δράση 
θα οδηγήσει αυτόματα το αίμα προς τη ΜΑΥΡΗ ΓΡΑΜΜΗ και θα γεμίσει τη 
μικροπιπέτα με την απαιτούμενη ποσότητα. Μην πιέζετε το βολβό της μικροπιπέτας. 
 
 

 

 

 

 
 
 

Εάν δεν μπορεί να ληφθεί επαρκής ποσότητα αίματος από μία μόνο σταγόνα, 
συνεχίστε την αιμοληψία μέχρι το αίμα να φθάσει στη μαύρη γραμμή. 
 
 

8. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ Α (ΑΡΑΙΩΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ). Πιέστε αμέσως το βολβό της μικροπιπέτας 
για να αδειάσετε το αίμα μέσα στο διάλυμα (το χρώμα του διαλύματος ενδέχεται να 
σκουρύνει με την προσθήκη του δείγματος αίματος). Επανατοποθετήστε το πώμα, 
βιδώστε και ανακινήστε ελαφρώς ούτως ώστε το αίμα να διαλυθεί πλήρως. 
 
 
 

 

3. Διεξαγωγή του Τεστ 
 
Το τεστ πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου υπάρχει νεροχύτης και τρεχούμενο 
νερό. 
 
9. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΣΚΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ 
ΘΗΚΗ.  
Αδειάστε το αραιωμένο δείγμα αίματος στο δίσκο αντίδρασης και ανακινήστε 
ελαφρώς για να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι κύκλοι έχουν καλυφθεί. Εάν 
υπάρχουν φυσαλίδες αέρα σε οποιονδήποτε από τους κύκλους, κτυπήστε 
ελαφρά τον δίσκο αντίδρασης μέχρι να διαλυθούν. 

 
 
 

 
20 λεπτά 

 

 

 

 

10. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΣΚΟ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ σε θερμοκρασία δωματίου 
μακριά από άμεσο ηλιακό φως. 
 
11. ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΣΚΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΝΕΡΟΧΥΤΗ. 
 

12. ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΛΙΓΟ ΔΙΑΛΥΜΑ D (Διάλυμα Πλύσης) μέσα στον δίσκο 
αντίδρασης ούτως ώστε να καλυφθεί πλήρως όλη η επιφάνεια. Ανακινείστε 
ζωηρά για μερικά δευτερόλεπτα για να ξεπλυθεί και αδειάστε το περιεχόμενο 
στον νεροχύτη. Επαναλάβετε τη διαδικασία πλύσης ακόμη ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ. 
Στραγγίστε καλά το δίσκο προτού προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. 

 

 

1-2 λεπτά 

 

 

 

13. ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ B (ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ) στον δίσκο 

αντίδρασης και κινείστε ελαφρώς για να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι κύκλοι έχουν 

καλυφθεί. Εάν υπάρχουν φυσαλίδες αέρα σε οποιονδήποτε από τους κύκλους, 

κτυπήστε μαλακά τον δίσκο αντίδρασης μέχρι να διαλυθούν. 

 
 

10 λεπτά 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΣΚΟ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ σε θερμοκρασία δωματίου μακριά 
από άμεσο ηλιακό φως. 
 
15. ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΣΚΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΝΕΡΟΧΥΤΗ και ξεπλύνετε με 

το Διάλυμα D (Διάλυμα Πλύσης) - όπως στο Βήμα 12. 
 

16. ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ C (ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ) στον δίσκο 
αντίδρασης. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι κύκλοι έχουν πλήρως καλυφθεί. Εάν 
υπάρχουν φυσαλίδες αέρα σε οποιονδήποτε από τους κύκλους, κτυπήστε 
μαλακά τον δίσκο αντίδρασης μέχρι να διαλυθούν. 

 
 
 

2-3 λεπτά 
 

 

17. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΣΚΟ ΓΙΑ 2 ΛΕΠΤΑ. Θα εμφανιστούν μπλε κηλίδες στις 
τροφές που παρουσιάζουν αντίδραση. 

18. ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΣΚΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΝΕΡΟΧΥΤΗ και ξεπλύνετε 
απαλά ΜΙΑ ΦΟΡΑ με το Διάλυμα D. Αδειάστε το περιεχόμενό στον νεροχύτη 
και στραγγίστε καλά.  

Το τεστ έχει τώρα ολοκληρωθεί.  

PROFESSIONAL 

 

http://www.food-detective.com/
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[IVD] |  2 

Συσκευή δειγματοληψίας αίματος:  [IVD] |   2  
Σκαριφιστήρας: | 0197 2[STERILE[R]  

 

4. Ανάγνωση Αποτελεσμάτων 
 

19. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΤΕΣΤ. 

Οι τροφές βρίσκονται στις αριθμημένες θέσεις 1-46 στον δίσκο αντίδρασης. Για να 

ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα των τροφών, συμβουλευθείτε το διάγραμμα στο Σημείο 5: 
Πίνακας Αποτελεσμάτων. Οι θέσεις 47 και 48 διευκρινίζουν κατά πόσο ο Έλεγχος 
Ποιότητας ήταν αρνητικός ή θετικός και προσδιορίζουν την επιτυχία διεξαγωγής του 
τεστ. Για να είναι έγκυρα τα αποτελέσματα, η θέση 47 πρέπει να είναι ΛΕΥΚΗ και η 
θέση 48 ΜΠΛΕ στο τέλος του τεστ. 

 
 

 

 

 

 

 

20. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΣ 
ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΑΝ ΜΠΛΕ ΚΗΛΙΔΕΣ.  

Οι κηλίδες με σκούρο μπλε χρώμα υποδεικνύουν ότι υπάρχει έντονη θετική 
αντίδραση, ενώ οι ανοικτόχρωμες κηλίδες υποδεικνύουν ήπια αντίδραση. Εάν δεν 
εμφανιστεί χρώμα, το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Το αποτέλεσμα είναι άκυρο και δεν 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν οι κηλίδες εμφανίσουν μόνο ένα δακτύλιο με 
χρώμα. 

5. Πίνακας Αποτελεσμάτων 
1 Βρώμη  
2 Σιτάρι  
3 Ρύζι 
4 Καλαμπόκι  
5 Σίκαλη  
6 Σκληρό σιτάρι 
7 Γλουτένη 
8 Αμύγδαλο  
9 Βραζιλιανό φιστίκι 
10 Κάσιους  
11 Τσάι 
12 Καρύδι 
13 Αγελαδινό γάλα 
14 Αυγό (κρόκος & ασπράδι) 
15 Κοτόπουλο 
16 Αρνί  
17 Βοδινό  
18 Χοιρινό 
19 Ποικιλία λευκών ψαριών

1
 

20 Ποικιλία ψαριών γλυκού νερού
2
 

21 Τόνος 
22 Ποικιλία Οστρακοειδών

3
 

23 Μπρόκολο  
24 Λάχανο 
25 Καρότο 
26 Πράσο 
27 Πατάτα 
28 Σέλινο 
29 Αγγούρι  
30 Πιπεριές

4
 

31 Ποικιλία Οσπρίων
5
 

32 Γκρέιπφρουτ 
33 Ποικιλία Πεπονιών

6
 

34 Φιστίκι αράπικο  
35 Σόγια 
36 Σπόρος κακάο 
37 Μήλο 
38 Μαύρο Φραγκοστάφυλο 
39 Ελιά 
40 Πορτοκάλι και λεμόνι 
41 Φράουλα 
42 Ντομάτα 
43 Πιπερόριζα (τζίντζερ) 
44 Σκόρδο 
45 Μανιτάρι 
46 Μαγιά 
47 Αρνητικό Αποτέλεσμα 
48 Θετικό Αποτέλεσμα 

 

6. Περιορισμοί Διαδικασίας 
Η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων εξαρτάται από το κατά πόσο η διαδικασία κατά τη  
διεξαγωγή του τεστ έγινε σύμφωνα τις οδηγίες. 
Τα αποτελέσματα του Food Detective™ Professional δεν υποδεικνύουν κάποια  
συγκεκριμένη ιατρική πάθηση. 
 
 

7. Σημαντικές Σημειώσεις για τα Αποτελέσματα του Τεστ 
Εάν μία συγκεκριμένη τροφή παρουσιάζει ανησυχία, ή υπάρχει υποψία για μια κλασική 
τροφική αλλεργία που οφείλεται στην παραγωγή ανοσοσφαιρίνης Ε (IgE) όπως π.χ. 
στα φιστίκια, αλλά το τεστ δεν έδειξε κάποιο θετικό το αποτέλεσμα, σας συνιστούμε να 
συνεχίσετε να αποφεύγετε τη συγκεκριμένη τροφή.  
Οποιαδήποτε ουσιώδης αλλαγή στη διατροφή πρέπει να εφαρμόζεται μόνο μετά από 
γνωμάτευση επαγγελματία διατροφολόγου. 
 

 

 

 

8. Προφυλάξεις 

 Μην χρησιμοποιείτε το τεστ εάν υπάρχει υποψία για νόσους όπως 
θρομβώσεις του αίματος. 

 Εάν το αίμα έρθει σε επαφή με οποιανδήποτε επιφάνεια, καθαρίστε την 
με απολυμαντικό. 

 Φυλάσσετε όλα τα υλικά σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από παιδιά. 

 Μην αγγίζετε την εσωτερική επιφάνεια του δίσκου αντίδρασης και μην 
εκθέτετε τον δίσκο αντίδρασης σε υγρασία, σκόνη ή ηλιακό φως. 

 Κανένα από τα διαλύματα του τεστ δεν είναι τοξικό, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Ωστόσο, όλα τα συστατικά μέρη 
απαιτούν προσεκτικό χειρισμό. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση 
και την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση δερματικής 
επαφής, πλένετε με άφθονο σαπούνι και ζεστό νερό. Σε περίπτωση 
κατάποσης, αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και παρουσιάστε το 
φυλλάδιο αυτό ως αναφορά. 

 Όλα τα προϊόντα ανθρώπινης προέλευσης που περιλαμβάνονται σε αυτή 
τη συσκευασία έχουν ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι είναι αρνητικά ως 
προς HIV Ab και HBsAg, ωστόσο ενδέχεται να είναι μεταδοτικά. 

 Απορρίπτετε τα διαλύματα του τεστ στον νεροχύτη. Διασφαλίστε ότι το 
τρεχούμενο κρύο νερό ξεπλένει, διαλύει και απομακρύνει τα χημικά. 
Καθαρίστε τον νεροχύτη με απολυμαντικό για οικιακή χρήση. 

 Μετά τη χρήση, τοποθετήστε τον δίσκο αντίδρασης, την/τις 
μικροπιπέτα/ες και το φιαλίδιο αραιωτικού δείγματος (με το κόκκινο 
πώμα) στο πλαστικό σακουλάκι που θα βρείτε στη συσκευασία και 
απορρίψτε ως κλινικό απόβλητο. 

 

9.  Σημαντικές Πληροφορίες 
Το συγκεκριμένο τεστ δεν προορίζεται για αντικατάσταση της 
οποιασδήποτε ιατρικής συμβουλής. Δεν μπορεί να διαγνώσει αλλεργίες. 
Είναι ένα ποιοτικό τεστ και τα αποτελέσματα του πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο ως ένας οδηγός διατροφής.  

 

10. Περιεχόμενα Συσκευασίας 

Τεμάχιο 
Ποσότητα 

στο 
CNSFD 

Ποσότητα 
στο 

 CNSFD5 

Αποστειρωμένοι σκαριφιστήρες ασφαλείας 
(ειδική βελόνα), για μία μόνο χρήση (το χρώμα 
ενδέχεται να ποικίλλει) [CE 0197] 

2 10 

Συσκευές δειγματοληψίας αίματος 2 10 

Δίσκος τροφικής αντίδρασης (σε συσκευασία 
αλουμινίου) 1 5 

Απολυμαντικό μαντηλάκι 1 5 

Αυτοκόλλητα έμπλαστρα 2 10 

Διάλυμα A – Αραιωτικό Δείγμα 5ml (ρυθμιστικό 
διάλυμα άλατος με σταθεροποιητή; w/v 0.09% 
αζίδιο νατρίου ως συντηρητικό; κόκκινη βαφή) 

1 5 

Διάλυμα B – Διάλυμα Ανίχνευσης Αντισώματος 
5ml (Υπεροξειδάση χρένου συζευγμένο με αντι-
ανθρώπινη IgG; v/v 0.05% Proclin 300 ως 
συντηρητικό; μπλε βαφή) 

1 5 

Διάλυμα C – Διάλυμα Εμφάνισης 5ml (διάλυμα 
τετραμεθυλ-βενζιδίνης με ήπιο οξειδωτικό 
παράγοντα) 

1 5 

Διάλυμα D – Διάλυμα Πλύσης 100ml (ρυθμιστικό 
διάλυμα άλατος που περιλαμβάνει 0.01% 
καθαριστικό) 

2 10 

 

11. Παρακαλώ Σημειώστε 

 Μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση 

 Μόνο για εξωτερική χρήση 

 Μην χρησιμοποιείτε σκαριφιστήρα που έχει υποστεί φθορά. 

 Χρήση μέχρι την ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. 

 Φυλάσσεται μεταξύ 2 - 25°C. 

 

 

 

 

 

Το Food Detective™ Professional έχει σχεδιαστεί και 

κατασκευάζεται από την: 

M Cambridge Nutritional Sciences Ltd  
Eden Research Park 
Henry Crabb Road 
Littleport  
Cambridgeshire 
CB6 1SE, Ηνωμένο Βασίλειο 
Τηλ: +44 (0)1353 863279 
Θυγατρική του Ομίλου Omega Diagnostics Group PLC 

 
Κωδικός προϊόντος: CNSFD / CNSFD5    Η ημερομηνία αναθεωρήθηκε: 21/11/2017 Βάσει: 571-6PRO-01 

 

1
 ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ: Μπακαλιάρος, Γάδος, Χωματίδα 

2
 ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΨΑΡΙΩΝ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ: Σολομός, Πέστροφα 

3
 ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ: Γαρίδα, Καραβίδα, Καβούρι, Αστακός, Μύδι 

4
 ΠΙΠΕΡΙΕΣ: Κόκκινη, Πράσινη, Κίτρινη 

5
 ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΟΣΠΡΙΩΝ: Αρακάς, Φακές, Φασόλια 

6
 ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΕΠΟΝΙΩΝ: Πεπόνι (ποικιλίας Cantaloupe), Καρπούζι 

 


