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Food Detective Professional ™ identificē pārtikas specifiskās IgG antivielas, 
kas var būt iesaistīti dažādos apstākļos, piemēram, vēdera uzpūšanās, caureja, 
kairinātu zarnu sindroms, galvassāpes, migrēna, ekzēma un artrīts. 
 
Lietošanas instrukcija  
 
Testa trauks ir pārklāts ar pārtikas olbaltumvielu ekstraktiem. Testa traukā 
jāiepilina no pirksta paņemts mazs asins paraugs un jāatšķaida ar šķīdumu.  
 
Turpmākajos posmos, izmantojot detektora un izstrādātāju risinājumus, 
identificē pārtikas IgG antivielu klātbūtni ar zila laukuma parādīšanos vienā vai 
vairākās iedobēs uz reakcijas paplātes. Pēc pārtikas izvietojuma plāna trauciņā 
var redzēt, kurš produkts izraisa antiķermeņu ražošanu. 
 
Apmeklējiet www. food-detective.com, lai apskatītu detalizētu mācību video. 

 
ASINS PARAUGA ŅEMŠANA  

 
Food Detective Professional™ ir vienreiz lietojams tests, kas paredzēts 
lietošanai profesionāļiem. Izmantojiet testu un lanceti tikai vienu reizi. 
Lūdzu, izlasiet uzmanīgi instrukciju pirms lietošanas.  

 
Svarīgi! Neatveriet folijas maisiņu ar reakcijas trauku līdz asins paraugs ir 
veiksmīgi savākts. 

    
1. Jānomazgā rokas ar siltu ūdeni, jo tas palīdz, lai mīkstinātu ādu un veicina 

asins plūsmu.  
2. Izvēlieties pirkstu, no kura ņemsiet asins paraugu, notīriet ar šim nolūkam 

paredzēto salvetīti un ļaujiet nožūt.  
3. Noņemiet vāciņu no drošās duršanas ierīces (tā krāsa var atšķirties no 

attēlā redzamā parauga krāsas).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Pielieciet pie izvēlētā pirksta spilventiņa duršanas ierīci ar sarkano izbīdīto 
daļu.  

5. Dziļi noklikšķiniet un ieduriet pirksta ādā.  
6. Maigi pavelciet pirkstu dūriena virzienā, lai rastos asins piliens.  
7. Pieskarties ar mikropipetes galu pie asiņu piliena, turot to horizontāli visā 

procedūras laikā. Uzmanieties, lai nepiesegtu nelielo ventilācijas caurumu 
ar pirkstiem. Kapilāru darbības rezultātā asinis automātiski nokļūs uz 
melnās līnijas un aizpildīs mikropipeti ar nepieciešamo apjomu. Nespiediet 
uz mikropipetes baloniņu. 
Ja nevar iegūt pietiekami asiņu parauga no viena piliena, turpiniet vākt 
asinis, līdz melnā līnija ir sasniegta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Noņemiet sarkano vāciņu no pudeles ar šķīduma A (parauga šķīdinātājs). 
Uzreiz nospiest  mikropipetes boloniņu un izspiest asins paraugu šķīdumā 
(tumšāku šķīduma krāsu var novērot papildus pievienojot asins paraugu). 
Uzlieciet vāciņu droši un apgrieziet otrādi, lai vienmērīgi pilnībā izklīdinātu 
asinis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VEICIET TESTU 
Testa veikšanai izvēlieties vietu blakus izlietnei, kur ir tekošs 
ūdens. 
 
9. Izņemiet testa trauku no folijas maisiņa un uzmanīgi uzlejiet uz tā 

asins paraugu. Uzmanīgi pakustiniet trauku, lai šķidrums vienmērīgi 
sadalītos pa visu trauka apakšu. Ja radīsies gaisa burbulīši, uzmanīgi 
pakustiniet trauku, lai tie pazustu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Pagaidiet 20 minūtes, turot testa trauku istabas temperatūrā, 

pasargātu no tiešiem saules stariem.  
 
11. Trauka saturu izlejiet izlietnē. 

 
12. Ielejiet testa traukā šķīdumu D (mazgāšanas šķīdums ar baltu vāciņu). 

Enerģiski kratat dažas sekundes, lai nomazgātu un tad iztukšotu 
saturu izlietnē.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atkārtojiet šo mazgāšanas soli vēl trīs reizes (kopā 4 reizes). Pirms 
uzsākt nākamo soli, ļoti labi sakratat reakcijas trauku, ka tajās nedrīkst 
palikt šķidrums! 
 

13. Ielejiet visu šķīdumu B testa traukā (detektora šķīdums ar zilo vāciņu). 
Testa traukā un uzmanīgi pakustiniet trauku, lai šķidrums vienmērīgi 
sadalītos pa visu trauka apakšu. Ja radīsies gaisa burbulīši, uzmanīgi 
pakustiniet trauku, lai tie pazustu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Pagaidiet 10 minūtes, turot testa trauku istabas temperatūrā, 

pasargātu no tiešiem saules stariem.  
 
15. Iztukšojiet reakcijas trauku izlietnē un pēc tam mazgājiet trauku ar 

šķīdumu D (mazgāšanas šķīdums ar baltu vāciņu) tādā veidā kā 
aprakstīts 12. punktā. Pirms uzsākt nākamo soli, ļoti labi sakratīt 

reakcijas trauku, ka tajās nedrīkst palikt šķidrums! 
 

16. Ielejiet visu šķīdumu C testa traukā (attīstītāja šķīdums ar melno 
vāciņu). Testa traukā tik daudz, lai šķidrums vienmērīgi sadalītos pa 
visu trauka apakšu. Ja radīsies gaisa burbulīši, uzmanīgi pakustiniet 
trauku, lai tie pazustu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Pagaidiet tieši 2 minūtes. Trauka apakšā radušies zilie, apaļie 

plankumi rāda, kur notika reakcija.  
 

18. Izlejiet testa trauka šķīdumu izlietnē un vienu reizi noskalojiet trauka 
pamatni ar šķīdumu D (mazgāšanas šķīdums ar balto vāciņu). 
Iztukšojiet saturu izlietnē un ļoti labi sakratīt reakcijas trauku, ka tajās 
nedrīkst palikt šķidrums. Tagad tests ir pabeigts. 

Professional 
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Asins paņemšanas ierīce  [IVD] 2 

Lancete  0197 [STERILE|R] 2 

 [IVD] 2 

 SKATIET REZULTĀTUS 

 
19. Nolasīt rezultātus uzreiz pēc testa pabeigšanas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pārtikas paraugi atrodas pozīcijās no 1 līdz 46 uz reakcijas paplātes. 
Pārtikas produktu sarakstu skatiet zemāk. Pozīcijas 47. un 48. satur testa 
kvalitātes kontroli, lai norāda, ka tests ir veikts pareizi. Testa rezultāti būtu 
pareizi, ja 47. pozīcija (negatīva reakcija) būs balta, un 48. pozīcija 
(pozitīva reakcija)  būs zila testa beigās. 

 
20. Izmantojiet diagrammu zemāk, lai ar apli atzīmētu pārtikas produktus, kas 

ir iekrāsoti zili. Tumši zili plankumi liecina, ka pozitīva reakcija ir notikusi 
spēcīga, un bālāki plankumi norāda uz vieglāku reakciju. Ja nav iekrāsoti, 
tas norāda uz negatīvu rezultātu. Ja novēro tikai gredzenveida krāsu, tad 
tas arī norāda uz negatīvu rezultātu. 

 
 

TESTA ATSKAITE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    AUZAS   25.  BURKĀNI 

2.    KVIEŠI   26.  PURAVI 

3.    RĪSI   27.  KARTUPEĻI 

4.    KUKURŪZA   28.  SELERIJA 

5.    RUDZI   29.  GURĶI 

6.    CIETIE KVIEŠI   30.  PAPRIKA 4 

7.    GLUTĒNS   31.  PĀKŠAUGI 5 

8.    MANDELES   32.  GREIPFRŪTI 

9.    BRAZĪLIJAS RIEKSTI  33.  MELONES 6 

10.  INDIJAS RIEKSTI  34.  ZEMESRIEKSTI 

11.  TĒJA   35.  SOJAS PUPIŅAS 

12.  VALRIEKSTI   36.  KAKAO PUPIŅAS 

13.  GOVS PIENS   37.  ĀBOLI 

14.  OLA (VISA)   38.  UPENES 

15.  VISTAS GAĻA   39.  OLĪVAS 

16.  AITAS GAĻA   40.  APELSĪNI UN CITRONI 

17.  LIELLOPU GAĻA  41.  ZEMENES 

18.  CŪKGAĻA   42.  TOMĀTI 

19.  BALTĀ ZIVS 1   43.  INGVERS 

20.  SALDŪDENS ZIVIS 2  44.  ĶIPLOKI 

21.  TUNCIS   45.  SĒNES 

22.  GLIEMEŅU IZLASE 3  46.  RAUGS 

23.  BROKOĻI   47.  Negatīvs rezultāts  

24.  KĀPOSTI   48.  Pozitīvs rezultāts  

     
1 BALTĀS ZIVS IZLASE:    pikša un Atlantijas menca, bute.                                 
2 SALDŪDENS ZIVIS: lasis, forele. 
3 GLIEMEŅU IZLASE:  garneles, lielās garneles, krabji,  

omāri, mīdijas. 
4 PAPRIKA:  sarkanā, zaļā, dzeltenā. 
5 PĀKŠAUGI:   zirņi, lēcas, sparģeļpupiņas. 
6 MELONES:   melones, arbūzi. 
 

 
 
Procedūras ierobežojumi 
Rezultātu precizitāte ir atkarīga no tā, cik rūpīgi tika veikta testa procedūra 
saskaņā ar šo instrukciju.  
 
Food Detective Professional™ testa rezultāti neparāda veselības stāvokli. 
 

Svarīgas piezīmes par testa rezultātiem  
Ja Jūs uztraucaties par konkrētiem produktiem vai Jums ir klasiskā IgE 
alerģija pret pārtikas produktiem, piemēram, esat alerģisks pret 
zemesriekstiem, bet šis tests to neparādīja, mēs iesakām arī turpmāk 
izvairīties no šī pārtikas produkta.  
 
Šis tests neaizstāj mediķa padomu; tas nav paredzēts alerģijas 
noteikšanai; tas ir kvalitatīvs tests, kura rezultāti tikai palīdz izvēlēties 
uzturu. Pirms būtiski mainīt diētu, ieteicams konsultēties ar 
kvalificētu dietologu. 

 
Drošības pasākumi 
• Neizmantojiet šo testu, ja Jums ir asins sarecēšanas problēmas.   

• Ja asins nonāks uz jebkādām virsmām, notīriet tās ar dezinficējošiem 
līdzekļiem.  

• Turiet visus testa piederumus vēsā, sausā un bērniem nepieejamā 
vietā.   

• Neaiztieciet testa trauka iekšpusi un sargājiet to no mitruma, putekļiem 
un tiešiem saules stariem. 

• Visi testa šķīdumi nav toksiski saskaņā ar reglamentējošām Eiropas 
direktīvām, taču lietojiet tos uzmanīgi. Izvairieties no saskares ar ādu 
un acīm, nenorijiet un neieelpojiet. Ja šķīdums nonāk uz ādas, rūpīgi 
nomazgājiet to ar ziepēm un siltu ūdeni. Ja norijat, nekavējoties 
vērsieties pie mediķa, nodrošinot šo instrukciju kā atsauci! 

• Visi cilvēka izcelsmes komponenti šajā komplektā ir testēti un atzīti 
par negatīvu uz HIV antivielām un HBsAg, taču, iespējams, ka var būt 
infekciozi. 

• Izlietos šķīdumus izlietnē noskalojiet ar auksta ūdens plūsmu, lai 
ķimikālijas atšķaidītos. Pēc testa pabeigšanas izmazgājiet izlietni ar 
dezinficējošiem līdzekļiem. 

• Pēc lietošanas novietojiet reakcijas trauku, lancetes, mikropipetes un 
parauga šķīdinātāja pudeli (sarkans vāciņš) plastmasas maisiņā un 
rīkoties ar to kā ar klīniskiem atkritumiem. 

 
Kastes saturs (CNSFD - 1 komplekts / CNSFD5 – 5 komplekti) 

• 2 sterilas un drošas pirksta duršanas ierīces (lancetes), kas paredzētas 
vienreizējai lietošanai (krāsa var atšķirties), [CE 0197] 

• 2 asins savākšanas ierīces 

• 1 tīrīšanas salvete 

• 2 plāksteris dūriena vietas aizlīmēšanai  

• [TRAY] Testa trauks (folijas maisiņā) 

• [SOLN[A] Šķīdums A – parauga šķīdinātājs 5ml (buferšķīdums ar 

stabilizatoru; 0,09% nātrija azīds – konservants; sarkana krāsa) 

• [SOLN[B] Šķīdums B – detektora šķīdums 5ml (mārrutku peroksidāzes 

konjugēti anti-human IgG; 0,05% Proclin 300 – konservants; zila krāsa) 

• [SOLN[C] Šķīdums C – attīstītāja šķīdums 5ml (tetrametilbenzidīna 

šķīdums ar maigi oksidējošu vielu) 

• [SOLN[D] Šķīdums D – mazgāšanas šķīdums 100ml x 2 (buferšķīdums, 

kas satur 0,01% tīrītāja) 

 
Uzmanību 

• Tikai in vitro diagnostikai 

• Tikai ārējai lietošanai  

• Nelietojiet bojātu lanceti  

• Derīgs līdz norādītajam datumam  
• Uzglabāt temperatūrā no 2 °  - 25 ° C 

 

 
 
 

 
 
 

 
M Food Detective™ testa komplekts ir izstrādāts un ražots Cambridge 

Nutritional Sciences Ltd, Eden Research Park, Henry Crabb Road, 
Littleport, Cambridgeshire CB6 1SE, UK. T: +44 (0)1353 863279 
www.food-detective.com 

Pieder Omega Diagnostics Group PLC 
 
Pilnvarotais pārstāvis Lietuvā un Latvijā SAS (UAB) FARMEDA 
Ginėnų iela 15, Ginēni, Kauņas raj., LT-54430 (Ginėnų g. 15, Ginėnai, 
Kauno r. LT-54430)  
Tālr. +370 687 96674   
 
Produkta kods: CNSFD / CNSFD5 
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