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Szybkie testy
diagnostyczne VETSCAN™
Zrozumienie psich pacjentów
i ich środowiska nigdy nie było
łatwiejsze...

VETSCAN FLEX4:

Test jest innowacyjny i dokładny,
dzieki czemu możesz szybko i w wygodny sposób
rozpoznać chorobę wektorową u swoich psich pacjentów
Mając do dyspozycji VETSCAN FLEX4, przeprowadzisz efektywne
i wiarygodne badanie psów w kierunku

4 różnych chorób wektorowych, wykonując tylko jeden test:
ROBACZYCA SERCA,
BORELIOZA,
ERLICHIOZA
i ANAPLAZMOZA.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom zastosowanym w tym teście,
badanie w kierunku chorób wektorowych u psów jest

Prostsze, szybsze i inteligentniejsze!

Szybki test VETSCAN Flex4 jest wysoce czułym i wysoce swoistym
testem diagnostycznym do jakościowego wykrywania przeciwciał
skierowanych przeciwko: Anaplasma phagocytophilum, A. platys, Borrelia
burgdorferi, Ehrlichia canis, E. chaffeensis i E. ewingii oraz antygenom Dirofilaria
immitis w krwi pełnej, surowicy lub osoczu psa.

TEST PROSTY, SZYBKI, INTELIGENTNY
Sprawdzona
technologia
przepływu
bocznego

3 proste,
intuicyjne kroki

Łatwy odczyt
wyników

Wyniki w ciągu
kilku minut

Przechowywanie
w temperaturze
pokojowej

Okres
przechowywania
1 rok

Wykonanie testu FLEX4 i odczyt wyników
Napisy na kasecie ułatwiają wykonanie testu
i interpretację wyników. Jakiekolwiek kolorowe
linie, mało wyraźne lub intensywne, ukazujące
się w obszarze linii testowej w ciągu 8-10 minut
od wprowadzenia próbki oznaczają wyniki
dodatnie. Widoczne kolorowe linie kontrolne
potwierdzają, że wyniki są prawidłowe.

Nie trzeba ogrzewać testu
przed użyciem
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Wprowadź 1 kroplę krwi
pełnej z antykoagulantem,
surowicy lub osocza do
każdej studzienki na próbkę.

Dodaj 3 krople
dedykowanego buforu
testowego do każdej studzienki.

Odczytaj wyniki po 8 minutach
(przykład wyniku dodatniego
dla nicieni sercowych/Ehrlichia).

WYKONAJ TEST I ODCZYTAJ WYNIK
KORZYSTAJĄC Z VETSCAN VUE
VETSCAN VUE to przyrząd diagnostyczny sterowany
przez aplikację i obsługiwany z urządzeń mobilnych,
który ma zintegrowany timer i dokonuje automatycznej
interpretacji wyników, dzięki czemu dostarcza Ci dokładne
i spójne wyniki wszystkich wykonywanych testów.
VETSCAN VUE odczytuje dodatnie/ujemne wyniki
każdego testu.

Wykonaj
test

Odczytaj
wyniki

i prześlij je

Dzięki zintegrowanemu timerowi, funkcji
automatycznej interpretacji, małym rozmiarom
i zbędnej jakiejkolwiek konserwacji,
VETSCAN VUE umożliwi Ci poszerzenie oferty
diagnostycznej Twojej lecznicy oraz poprawę
wydajności jej pracy.

Szybki test cPL

cPL

Odczyt wyniku po 10 minutach
na VETSCAN VUE

Szybki test VETSCAN cPL współpracuje z VETSCAN VUE,
aby na miejscu dostarczyć wyniki badań trzustki
Szybki test VETSCAN Canine Pancreatic Lipase (cPL) jest testem immunologicznym o wysokiej czułości i swoistości
do półilościowego oznaczania poziomu lipazy trzustkowej w surowicy lub osoczu psa.

Instrukcja wykonania testu
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Umieść 1 kroplę surowicy
lub osocza w studzience
na próbkę.

Dodaj do studzienki
3 krople buforu testowego.

Umieść kasetę w VUE.
W aplikacji VUE włącz tryb skanowania
Timed Scan. Po zakończeniu działania
timera sprawdź wynik liczbowy na
wyświetlaczu urządzenia mobilnego.

Pełna oferta szybkich testów diagnostycznych rapid dostępna u Specjalistów ds. Diagnostyki Zoetis.
Więcej na www.akademiazoetis.pl
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