INFEKCJE
PASOŻYTNICZE

WITNESS® Giardia
Cel

Wykrycie antygenu Giardia intestinalis w kale.
Zdrowe psy i koty: badanie przesiewowe psów w wieku >/ 6 tygodni,
ponieważ prewalencja inwazji Giardia intestinalis u zwierząt niewykazujących
objawów zakażenia jest wysoka1, istnieje także zagrożenie zoonotyczne.
• przed podjęciem leczenia profilaktycznego w rejonach endemicznych
• i/lub po podróży w rejon endemiczny.

Zalecane
stosowanie

Napełnić probówkę roztworem
buforowym do zaznaczonego
poziomu.

4

Odwrócić i umieścić w studzience
5 kropli próbki.

5x

2

Kał

Trafność testu

Czułość

Wielkość
opakowań

5 testów w pudełku

83 %2

Dodać próbkę (60-100 mg).
Wacik powinien być całkowicie
pokryty kałem. Potrząsnąć silnie.

3

Swoistość

100 %2

Odłamać górną część pałeczki
z wacikiem w miejscu oznaczonym kolorem niebieskim.

Odczyt i interpretacja wyniku*: po 5 minutach

TEST WAŻNY

1

Próbka

TEST NIEWAŻNY

JAK STOSOWAĆ?

Chore psy i koty: podejrzenie infekcji Giardia intestinalis.

Wynik negatywny

Wynik pozytywny

LUB

Test nieważny

Test nieważny

LUB

UWAGI

* Wszystkie wyniki testu należy interpretować na tle kontekstu klinicznego (dane z wywiadu chorobowego i wyniki badania lekarskiego) oraz z uwzględnieniem wiedzy o patogenezie choroby

• Największą prewalencję inwazji giardii notuje się u psów w wieku od 2 do 4 miesięcy. Ponad 15%
3-miesięcznych szczeniąt, które nie wykazują objawów infekcji, to psy Giardia-pozytywne.1
• Zaleca się przeprowadzenie testu na obecność Giardia u wszystkich zwierząt, które mają biegunkę i/lub
wymiotują – w obrębie populacji wykazującej takie objawy całkowity odsetek osobników zakażonych tym
pasożytem wynosi w Europie odpowiednio: 25% u psów i 20% u kotów.2

Rozwiązania DIAGNOSTYCZNE

1- D. Barutzki et al. - Results of Parastitological examinations of faecal
samples from cats and dogs in Germany between 2003 and 2010.
Parasitol Res. 2011 Aug ; 109 Suppl 1:S45-60
2- Zoetis data on file : Giardia Antigen Test study, Tierärztliches
Laboratory, Freiburg, Germany, February 2013. Cyst observation
under microscope was used as reference method. 100 positive
dog samples and 50 negative dog samples were used as reference
sample panel.
3- C Epe. et al. - Giardia in symptomatic dogs and cats in Europe - Results
of a European Study. Veterinary Parasitology. 2010 ; 173: 32–38
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NOWA, NIŻSZA CENA!

Testy DIAGNOSTYCZNE
Obszar
terapeutyczny

Cel

Infekcje wirusowe

Antygeny parwowirozy

WITNESS® Parvo

5

Infekcje wirusowe

Antygeny / przeciwciała wirusa
białaczki kociej FeLV/ wirusa FIV

WITNESS® FeLV-FIV

2 lub 5

Hormon luteinizujący (LH)

WITNESS® LH

6

Hormon relaksyna (RLX)

WITNESS® Relaxin

5

Giardia intestinalis

WITNESS® Giardia

5

Liczba testów
w opakowaniu

Nazwa testu

NOWOŚĆ!

Rozród

Infekcje pasożytnicze

Gotowe do użycia

Mała objętość próbki

Prosta procedura
w 2 krokach*

NOWOŚĆ!

Szybki wynik
po 10 min*
* W zależności od testu

Testy DIAGNOSTYCZNE
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