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Food Detective™ Professional tyrimas skirtas nustatyti specifinius maistui 
antikūnus  IgG. Šie antikūnai gali būti susiję su pilvo pūtimu, viduriavimu, 
dirgliosios žarnos sindromu, galvos skausmais, migrena, egzema, artritu ir 
kitais negalavimais.  
 

Naudojimo instrukcija  
 
Tyrimo lėkštelė yra padengta maisto baltymų ekstraktais. Mažas kraujo 
mėginys, paimtas iš piršto, praskiedus tirpalu paskleidžamas ant šios 
lėkštelės.  
 
Paeiliui naudojant detektoriaus tirpalą ir ryškalo tirpalą nustatomi konkrečiam 
maisto produktui specifiniai antikūnai IgG, kuriuos parodo lėkštelėje 
išryškėjantys melsvos spalvos taškai. Pagal maisto išdėstymo lėkštelėje 
planą galima matyti kuris maistas sukelia antikūnų atsaką.     
 
Filmuotą instrukciją, kaip atliekamas tyrimas, galite pamatyti www.food-
detective.com. 

 

KRAUJO MĖGINIO PAĖMIMAS  

 
Food Detective™ Professional yra vienkartinio naudojimo, 
skirtas naudoti profesionalams. Tyrimą ir saugaus pradūrimo 
prietaisą naudokite tik vieną kartą. Prašome atidžiai perskaityti 
naudojimo instrukciją prieš atliekant tyrimą. 
 
Svarbu! Neatidarykite folijos maišelio su tyrimo lėkštele, kol 
nebūsite paėmę kraujo mėginio! 
 
1. Rekomenduojama tiriamajam nusiplauti rankas šiltu vandeniu. Tai padės 

suminkštinti odą ir pagerins kraujo pritekėjimą.    
2. Pasirinkite pirštą iš kurio imsite kraujo mėginį, nuvalykite jį tam skirta 

servetėle ir leiskite nudžiūti. 
3. Nuimkite gaubtelį nuo saugaus pradūrimo prietaiso (jo spalva gali skirtis 

nuo pavyzdžio paveikslėlyje). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pridėkite prie pasirinkto piršto pagalvėlės pradūrimo prietaisą išsikišusia 

dalimi. 
5. Stipriai spustelėkite ir pradurkite piršto odą. 
6. Švelniai pamasažuokite pirštą dūrio kryptimi, kad atsirastų kraujo lašas. 
7. Horizontaliai laikydami mikropipetę, pridėkite ją atviru galu prie kraujo 

lašo. Neuždenkite pirštais mažos ventiliacijos angos mikropipetės 
viduryje ir nespauskite mikropipetės balionėlio. Dėl kapiliarinės tėkmės 
mikropipetė užsipildys reikiamu kraujo kiekiu iki juodos linijos.  
Jei iš vieno kraujo lašo nesurinksite reikiamo kraujo kiekio, tęskite 
procedūrą, kol kraujas pasieks juodą liniją. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Nuimkite raudoną dangtelį nuo buteliuko su tirpalu A (mėginio skiediklis). 

Nedelsdami paspauskite mikropipetės balionėlį ir įlašinkite kraują į tirpalą 
(tirpalo spalva nuo kraujo patamsės). Uždarykite buteliuką dangteliu ir 
pavartykite, kad kraujas tolygiai pasiskirstytų tirpale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TĘSKITE TYRIMĄ 
Pasirinkite vietą tyrimui atlikti šalia kriauklės, kur yra 
tekančio vandens.  
 

9. Išimkite tyrimo lėkštelę iš folijos maišelio ir atsargiai išpilkite ant jos 
kraujo mėginį. Atsargiai pajudinkite lėkštelę, kad skystis tolygiai 
pasiskirstytų per visą lėkštelės dugną. Jei atsirastų oro burbuliukų, 
atsargiai pajudinkite lėkštelę, kad jie išnyktų.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Palaukite 20 minučių laikydami tyrimo lėkštelę kambario 
temperatūroje,  apsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių.  

 
11. Išpilkite lėkštelės turinį į kriauklę.  

 
12. Įpilkite  į tyrimo lėkštelę tirpalo D (plovimo tirpalas baltu dangteliu), 

tiek, kad skystis padengtų visą lėkštelės dugną. Keletą sekundžių 
aktyviai pajudinkite lėkštelę ir išpilkite jos turinį į kiauklę. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Atlikite dar tris tokius plovimus (viso 4). Prieš pereidami prie kito 
etapo, labai gerai nupurtykite lėkštelę, kad joje neliktų skysčio! 

 
13. Supilkite į tyrimo lėkštelę tirpalą B (detektoriaus tirpalas mėlynu 

dangteliu). Atsargiai pajudinkite lėkštelę, kad skystis tolygiai 
pasiskirstytų po visą lėkštelės dugną. Jei atsirastų oro burbuliukų, 

atsargiai pajudinkite lėkštelę, kad jie išnyktų.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

14. Palaukite 10 minučių laikydami tyrimo lėkštelę kambario 
temperatūroje  apsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių.  

 
15. Išpilkite lėkštelės turinį į kriauklę ir atlikite plovimo procedūrą tirpalu 

D (plovimo tirpalas baltu dangteliu) lygiai taip pat, kaip nurodyta 12 
punkte. Prieš pereidami prie kito etapo, labai gerai nupurtykite 
lėkštelę, kad joje neliktų skysčio! 

 
16. Supilkite į tyrimo lėkštelę tirpalą C (ryškalo tirpalas juodu 

dangteliu). Atsargiai pajudinkite lėkštelę, kad skystis tolygiai 
pasiskirstytų po visą lėkštelės dugną. Jei atsirastų oro burbuliukų, 
atsargiai pajudinkite lėkštelę, kad jie išnyktų.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Palaukite lygiai 2 minutes. Tose vietose, kur įvyko reakcija, 
išryškės  mėlyni taškai.    

 
18. Išpilkite lėkštelės turinį į kriauklę ir vieną kartą nuplaukite lėkštelės 

dugną tirpalu D (plovimo tirpalas baltu dangteliu). Labai gerai 
nupurtykite lėkštelę, kad joje neliktų skysčio. Dabar tyrimo 
procedūra yra baigta.   

Professional 
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ŽIŪRĖKITE REZULTATUS 
  

19. Nedelsiant, kai tik baigėte tyrimo procedūrą, įvertinkite rezultatus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maisto pavyzdžiai yra išdėstyti 1-46 lėkštelės pozicijose. Sunumeruotas 
maisto produktų sąrašas yra pateiktas žemiau. 47 ir 48 pozicijos yra 
kontrolinės, patvirtinančios, kad tyrimas atliktas teisingai: 47 pozicija turi 
būti balta (neigiama reakcija), 48 pozicija – mėlyna (teigiama reakcija). 

 
20. Naudodami žemiau pateiktą lentelę, apibrėžkite tas pozicijas, kur 

įvykusią reakciją rodo melsva spalva. Tamsiai mėlyna spalva rodo stiprią 
reakciją, šviesesnė – atitinkamai silpnesnę reakciją. Tose pozicijose, kur 
spalva liko balta, reakcija yra neigiama. Jei atsirado tik spalvotas 
skritulys duobutės pakraščiais, tokį rezultatą vertinkite kaip neigiamą 
reakciją. 

 
 

TYRIMO ATASKAITA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    AVIŽOS   25.  MORKOS 

2.    KVIEČIAI   26.  PORAI 

3.    RYŽIAI   27.  BULVĖS 

4.    KUKURŪZAI   28.  SALIERAI 

5.    RUGIAI   29.  AGURKAI 

6.    KIETIEJI KVIEČIAI  30.  PAPRIKOS 4 

7.    GLITIMAS   31.  ANKŠTINIAI 5 

8.    MIGDOLAI   32.  GREIPFRUTAI 

9.    BRAZILINIAI RIEŠUTAI  33.  MELIONAI 6 

10.  ANAKARDŽIŲ RIEŠUTAI  34.  ŽEMĖS RIEŠUTAI 

11.  ARBATA   35.  SOJOS PUPELĖS 

12.  GRAIKINIAI RIEŠUTAI  36.  KAKAVOS PUPELĖS 

13.  KARVĖS PIENAS  37.  OBUOLIAI 

14.  KIAUŠINIS (VISAS)  38.  JUODIEJI SERBENTAI 

15.  VIŠTIENA   39.  ALYVUOGĖS 

16.  AVIENA   40.  APELSINAI IR CITRINOS 

17.  JAUTIENA   41.  BRAŠKĖS 

18.  KIAULIENA   42.  POMIDORAI 

19.  BALTA ŽUVIS 1  43.  IMBIERAS 

20.  GĖLAVANDENĖS ŽUVYS 2  44.  ČESNAKAI 

21.  TUNAS   45.  GRYBAI 

22.  KIAUKUTINIŲ RINKINYS 3  46.  MIELĖS 

23.  BROKOLIAI   47.  Neigiamas rezultatas  

24.  KOPŪSTAI   48.  Teigiamas rezultatas  

   

 
1 BALTOS ŽUVIES RINKINYS:    juodadėmė ir Atlanto menkė, plekšnė.                                 
2 GĖLAVANDENĖS ŽUVYS: lašiša, upėtakis. 
3 KIAUKUTINIŲ RINKINYS:  krevetės, didžiosios krevetės, krabai,  

omarai, midijos. 
4 PAPRIKOS:  raudonoji, žalioji, geltonoji. 
5 ANKŠTINIAI:   žirniai, lęšiai, šparaginės pupelės. 
6 MELIONAI:   melionai, arbūzai. 

 
 

 

Procedūros ribotumai 
Rezultatų tikslumas priklauso nuo to, kaip kruopščiai buvo atlikta tyrimo 
procedūra vadovaujantis šia instrukcija.  
 
Food Detective™ Professional tyrimo rezultatai neparodo sveikatos būklės.  
 

Svarbios pastabos dėl tyrimo rezultatų  
Jei yra įtarimas dėl kurių nors produktų ar su IgE susijusios maisto 
alergijos, pavyzdžiui, yra alergija žemės riešutams, o šis tyrimas neparodė 
teigiamos reakcijos, vistiek rekomenduojama to produkto vengti. 
 
Šis tyrimas nepakeičia mediko patarimo; jis nediagnozuoja alergijų; 
tai kokybinis tyrimas, kurio rezultatai padeda pasirinkti mitybą. Prieš 
ženkliai keičiant mitybą, rekomenduojama pasitarti su kvalifikuotu 
mitybos specialistu. 

 
Atsargumo priemonės 

• Šio tyrimo negalima naudoti esant kraujo krešėjimo sutrikimų. 

• Jei kraujo patektų ant bet kokių paviršių, nuvalykite juos 
dezinfekuojančiomis priemonėmis. 

• Laikykite tyrimo rinkinį vėsioje ir sausoje, vaikams nepasiekiamoje 
vietoje.   

• Nelieskite vidinio lėkštelės paviršiaus ir saugokite ją nuo drėgmės,  
dulkių ir tiesioginių saulės spindulių. 

• Visi rinkinio tirpalai yra netoksiški pagal reglamentuojančias Europos 
direktyvas. Tačiau naudokite juos atsargiai. Venkite kontakto su oda 
ir akimis, nenurykite ir neįkvėpkite. Jei tirpalo patektų ant odos, gerai 
nuplaukite odą su muilu ir šiltu vandeniu. Jei nurytumėte, skubiai 
kreipkitės patarimo į mediką, kaip nuorodą naudodami šią instrukciją.  

• Rinkinio medžiagos, kurios yra žmogaus kilmės, yra patikrintos ir 
neigiamos dėl ŽIV antikūnų ir HBs antigenų, tačiau potencialiai gali 
būti užkrečiamos. 

• Išpiltus skyčius į kriauklę nuplaukite šalto vandens srove, kad 
chemikalai prasiskiestų. Baigę tyrimo procedūrą, kriauklę išvalykite 
buitinėmis dezinfekuojančiomis priemonėmis. 

• Panaudotus tyrimo lėkštelę, pradūrimo prietaisus, mėginio skiediklio 
buteliuką  ir mikropipetes sudėkite į plastiko maišelį, kuris yra 
rinkinyje, ir išmeskite kaip medicinines atliekas. 

 
Dėžutės turinys (CNSFD - 1 komplektas / CNSFD5 – 5 komplektai) 

• 2 sterilūs saugaus piršto pradūrimo prietaisai (lancetai), skirti 
vienkartiniam naudojimui (spalva gali skirtis),  [CE 0197] 

• 2 kraujo surinkimo prietaisai 

• [TRAY] Tyrimo lėkštelė (folijos maišelyje) 

• 1 valymo servetėlė 

• 2 pleistrai dūrio vietai užklijuoti 

• [SOLN[A] Tirpalas A – mėginio skiediklis 5ml (buferinis druskos tirpalas su 

stabilizatoriumi; 0,09% natrio azidas - konservantas; raudonas dažiklis) 

• [SOLN[B] Tirpalas B – antikūnų detektoriaus tirpalas 5ml (krienų 

peroksidaze  konjuguoti antikūnai prieš žmogaus IgG; 0,05% Proclin 300 
– konservantas; mėlynas dažiklis) 

• [SOLN[C] Tirpalas  C – ryškalo tirpalas 5ml (tetrametil-benzidino tirpalas 

su švelniai oksiduojančia medžiaga) 

• [SOLN[D] Tirpalas D – plovimo tirpalas 100ml x 2 (buferinis druskos 

tirpalas, kuriame yra 0,01% valiklio) 

 
Dėmesio 

• Tik in vitro diagnostikai 

• Tik išoriniam naudojimui 

• Nenaudokite sugadinto lanceto  

• Tinka naudoti iki nurodytos datos 

• Laikyti 2 - 25°C temperatūroje 
 

 
 
 
 

 
 
 

M Food Detective™ Professional tyrimo rinkinys yra sukurtas ir 

pagamintas Cambridge Nutritional Sciences Ltd, Eden Research Park, 
Henry Crabb Road, Littleport, Cambridgeshire CB6 1SE, UK. T: +44 
(0)1353 863279 www.food-detective.com 
Priklauso Omega Diagnostics Group PLC 
 
Įgaliotasis atstovas Lietuvoje ir Latvijoje UAB „FARMEDA“ 
Ginėnų g. 15, Ginėnai, Kauno r. LT - 54430 
Tel. +370 687 96674   
 
Produkto kodas: CNSFD / CNSFD5 
Išdavimo data: 01/01/2018 


