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FoodDetective™ 

 
 
 
 

1. Utilização prevista 
 
Food Detective™ identifica anticorpos IgG específicos dos alimentos que são 
produzidos em resposta a alimentos problemáticos. Considera-se que estes 
anticorpos estão envolvidos em várias condições, tais como inchaço, diarreia, 
síndrome do intestino irritável e dores de cabeça/enxaquecas. 
 
A bandeja de reação é manchada com extratos de proteína alimentar. Um pequeno 
volume de sangue retirado de uma amostra de picada no dedo é diluído e depois 
adicionado à bandeja de reação. 
 
Nos passos seguintes, o uso de soluções Detetora e Reveladora identifica a 
presença de anticorpos de IgG alimentares através do aparecimento de uma ou mais 
manchas azuis na bandeja de reação. A referência ao plano de disposição dos 
alimentos permite identificar os alimentos que desencadeiam uma resposta de 
anticorpos IgG. 

Visite www.food-detective.com para ver um vídeo de instruções detalhado. 
 

2. Colheita da amostra de sangue 
 
O Food Detective™ Profissional destina-se apenas a ser utilizado por adultos. Utilize 
o teste e a lanceta apenas uma vez. Leia as instruções cuidadosamente antes de 
utilizar. 
 

IMPORTANTE! NÃO abra a bolsa de alumínio que contém a bandeja de reação até 
que a amostra de sangue tenha sido colhida com sucesso. 
 
1. AS MÃOS DEVEM SER LAVADAS com água morna para amaciar a pele e 

estimular o fluxo sanguíneo. 

 
2. SELECIONE UM DEDO OU POLEGAR a picar, limpe com a gaze fornecida e 
deixe secar ao ar. 
 
3. RETIRE A TAMPA DE PROTEÇÃO da lanceta de segurança (a cor da lanceta 
pode variar). 

 

 

 

 

 

4. COLOQUE A EXTREMIDADE ELEVADA DA LANCETA DE SEGURANÇA 
contra o dedo ou polegar a partir do qual retirará sangue. 

 
5. EMPURRE FIRMEMENTE A LANCETA contra o dedo ou polegar. Pode sentir-se 
uma pequena picada quando a pele for perfurada. 

 
6. MASSAJE O DEDO na direção da picada para obter uma gota de sangue. 
 

7. TOQUE COM A PONTA DA MICROPIPETA NA GOTA DE SANGUE, mantendo-
a na HORIZONTAL durante o procedimento. Tenha cuidado para não tapar o 
pequeno orifício de ventilação com os seus dedos. A ação capilar retirará 
automaticamente o sangue até à LINHA PRETA e encherá a micropipeta com o 
volume requerido. Não pressione o bolbo da micropipeta. 
 
 

 

 

 

 
 
 
Se não for possível obter amostra suficiente a partir de uma gota de sangue, 
continue a colher sangue até atingir a linha preta. 
 
8. RETIRE A TAMPA VERMELHA DO FRASCO COM A SOLUÇÃO A (DILUENTE 
DA AMOSTRA). Logo a seguir, aperte o bolbo da micropipeta para distribuir a 
amostra de sangue pela solução (poderá observar-se uma solução de cor mais 
escura ao adicionar a amostra de sangue). Coloque de novo a tampa firmemente e 
agite de forma suave para distribuir o sangue totalmente. 
 
 
 
 
 

3. Realização do teste 

 
Utilize uma área com banca e água corrente. 
 
9. RETIRE A BANDEJA DE REAÇÃO DA BOLSA DE ALUMÍNIO.  
Verta a amostra de sangue diluída para a bandeja de reação e abane com 
cuidado para garantir que todos os círculos fiquem completamente cobertos. Se 
existirem bolhas de ar em qualquer dos círculos, toque na bandeja de reação 
até que elas se desloquem. 

 
 
 
 

20 minutos 
 
 
 
 

 
 
 
 
10. DEIXE DURANTE 20 MINUTOS à temperatura ambiente longe da luz solar direta. 
 
11. ESVAZIE A BANDEJA DE REAÇÃO NA BANCA. 

 
12. DEITE PARTE DA SOLUÇÃO D (solução de lavagem) na bandeja de 
reação de forma que toda a superfície fique submersa. Agite vigorosamente 
durante alguns segundos para lavar e, em seguida, esvazie o conteúdo na 
banca. Repita este passo de lavagem mais TRÊS vezes. Drene a bandeja de 
reação cuidadosamente antes de avançar para o passo seguinte.  

 
 

1-2 minutos 

 
 
 

 
 
 
 
13. ADICIONE A SOLUÇÃO B (SOLUÇÃO DETETORA) à bandeja de reação 
e abane com cuidado para garantir que todos os círculos fiquem completamente 
cobertos. Se existirem bolhas de ar em qualquer dos círculos, toque na bandeja 
de reação até que elas se desloquem. 

 
 
 
 

10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. DEIXE DURANTE 10 MINUTOS à temperatura ambiente longe da luz solar direta. 
 

15. ESVAZIE A BANDEJA DE REAÇÃO NA BANCA e lave com Solução D 
(solução de lavagem) - consulte o Passo 12. 

 
16. ADICIONE A SOLUÇÃO C (SOLUÇÃO REVELADORA) à bandeja de 
reação. Certifique-se de que todos os círculos fiquem completamente cobertos. 
Se existirem bolhas de ar em qualquer dos círculos, toque na bandeja de 
reação até que elas se desloquem. 

 
 
 
 

2-3 minutos 

 

 

 

 

 

 
17. DEIXE 2 MINUTOS. Aparecerão pontos azuis onde estiverem presentes 
alimentos reativos. 
 

18. ESVAZIE A BANDEJA DE REAÇÃO NA BANCA e, com cuidado, lave 
UMA VEZ com Solução D. Esvazie o conteúdo para a banca e drene 
cuidadosamente.  
 
O teste está agora concluído. 
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4. Ler os resultados 
 

19. LEIA OS RESULTADOS IMEDIATAMENTE APÓS TERMINAR O TESTE. 

Os alimentos estão localizados nas posições 1-46 na bandeja de reação. Consulte o 
diagrama na Secção 5. Relatório de Teste para identificar os alimentos individuais. As 
posições 47 e 48 contêm Controlos de Qualidade negativos e positivos para indicar 
que o teste foi realizado corretamente. Para que os resultados do teste sejam válidos, 
a posição 47 deve estar BRANCA e a posição 48 deve estar AZUL no final do teste. 

 

 

 

 

 

 

 

20. UTILIZE O DIAGRAMA ABAIXO PARA CIRCUNDAR OS ALIMENTOS QUE 
PRODUZIRAM UM PONTO AZUL. 

Os pontos azuis-escuros indicam que ocorreu uma reação positiva forte e pontos 
mais pálidos indicam uma reação mais suave. Se não estiver presente nenhuma cor, 
isto indica um resultado negativo. Se se observar apenas um anel de cor, o resultado 
é inválido e não deve ser considerado. 

5. Relatório de teste 

1 Aveia  
2 Trigo  
3 Arroz 
4 Milho  
5 Centeio  
6 Sêmola de trigo-duro 
7 Glúten 
8 Amêndoa  
9 Castanha-do-maranhão 
10 Caju  
11 Chá 
12 Noz 
13 Leite de vaca 
14 Ovo inteiro 
15 Frango 
16 Borrego  
17 Bife  
18 Porco 
19 Mistura de peixe branco1 
20 Mistura de peixe de água doce2 
21 Atum 
22 Marisco3 
23 Brócolos  
24 Couve 
25 Cenoura 
26 Alho-porro 
27 Batata 
28 Aipo 
29 Pepino  
30 Pimentos4 
31 Mistura de leguminosas5 
32 Toranja 
33 Mistura de melões6 
34 Amendoim  
35 Soja 
36 Cacau 
37 Maçã 
38 Groselha 
39 Azeitona 
40 Laranja e limão 
41 Morango 
42 Tomate 
43 Gengibre 
44 Alho 
45 Cogumelo 
46 Fermento 
47 Controlo Negativo  
48 Controlo Positivo 
 

6. Limitação do procedimento 

A obtenção de resultados precisos depende da realização do procedimento de 
acordo com as instruções. 
 
Os resultados do Food Detective™ Profissional não indicam qualquer condição 
médica específica. 
 

7. Notas importantes sobre os resultados do teste 
Se algum alimento específico for preocupante, ou uma alergia alimentar mediada por 
IgE clássica, por ex., se se suspeitar de alergia a amendoins, mas não tiver produzido 
um resultado positivo neste teste, aconselhamos que este alimento continue a ser 
evitado. 
Apenas devem efetuar-se alterações significativas na dieta após consultar um 
nutricionista qualificado. 

 

8. Precauções 
• Não utilize este teste se se suspeitar de coagulação sanguínea. 

• Se o sangue entrar em contacto com quaisquer superfícies, limpe-as com 

desinfetante. 

• Mantenha todos os materiais num local fresco e seco e fora do alcance 

das crianças. 

• Não toque na superfície interna da bandeja de reação ou exponha a 

mesma a humidade, pó ou luz do sol. 

• Nenhuma das soluções de teste é tóxica de acordo com as diretivas 

europeias. No entanto, manuseie todos os componentes com cuidado. 

Evite a ingestão, inalação e contacto com a pele e os olhos. Em caso de 

contacto com a pele, lave abundantemente com sabão e água morna. Em 

caso de ingestão, consulte o médico de imediato, dando este folheto como 

referência. 

• Todos os produtos de origem humana contidos neste kit foram testados e 

considerados negativos para VIH Ab e HBsAg, mas podem potencialmente 

ser perigosos.  

• Elimine as soluções de teste na banca. Certifique-se de que esteja a correr 
água fria para lavar e diluir os químicos. Lave a banca com desinfetante 
doméstico. 

• Após a utilização, coloque a bandeja de reação, a(s) micropipeta(s) e o 
frasco de diluente de amostra (tampa vermelha) na bolsa de plástico 
fornecida e elimine como resíduos clínicos. 

 

9. Informações importantes 

Este teste não se destina a substituir aconselhamento médico; não 
diagnostica alergias; é um teste qualitativo e os resultados são apenas um 
guia para dieta. 

10. Conteúdo da caixa 

Artigo 
Quantidade 
em CNSFD 

Quantidade 
em CNSFD5 

Lancetas de segurança esterilizadas, 
apenas para utilização única (a cor 
pode variar) [CE 0197] 

2 10 

Dispositivos de colheita de sangue 2 10 

[TRAY] Bandeja de reação de alimentos 
(envolvida em folha de alumínio) 1 5 

Disco de limpeza 1 5 

Pensos rápidos 2 10 

[SOLN[A] Solução A – Diluente de 
amostra 5 ml (solução salina 
tamponada com estabilizador; p/v 
0,09% de azida de sódio como 
conservante; corante vermelho) 

1 5 

[SOLN[B] Solução B – Solução detetora 
de anticorpos 5 ml (IgG anti-humana 
conjugado com peroxidase de rábano; 
v/v 0,05% de Proclin 300 como 
conservante; corante azul) 

1 5 

[SOLN[C] Solução C – Solução reveladora 

5 ml (solução de tetrametil-benzidina 
com um agente oxidante suave) 

1 5 

[SOLN[D] Solução D – Solução de 
lavagem 100 ml (solução salina 
tamponada com 0,01% de detergente) 

2 10 

 

11. Tenha em atenção 

• Apenas para utilização em diagnóstico in vitro 

• Apenas para uso externo 

• Não utilizar uma lanceta danificada 

• Utilizar até à data de validade na caixa 

• Conservar entre 2 - 25 °C 

 

Food Detective™ Profissional foi desenvolvido e 
fabricado por: 

M Cambridge Nutritional Sciences Ltd  
Eden Research Park 
Henry Crabb Road 
Littleport  
Cambridgeshire 
CB6 1SE, Reino Unido 
Tel.: +44 (0)1353 863279 
 

Uma filial da Omega Diagnostics Group PLC 

 
Código do produto: CNSFD/CNSFD5  Data de revisão: 01/03/2018 Doc Ref: 571-22PRO-02 

 

[IVD] | 2 

Dispositivo de colheita de sangue: [IVD] | 2  
Lanceta: | 0197 2 [STERILE[R]  
 

 

1  MISTURA DE PEIXE BRANCO: arinca, bacalhau, solha 
2  MISTURA DE PEIXE DE ÁGUA DOCE: salmão, truta 
3  MISTURA DE MARISCO: camarão, gamba, caranguejo, lagosta, 

mexilhão 
4  PIMENTOS: vermelho, verde, amarelo 
5  MISTURA DE LEGUMINOSA: ervilha, lentilha, feijão branco 
6  MISTURA DE MELÕES: meloa, melancia 
 


