
Cel  Wykrycie antygenu wirusa białaczki kotów / Wykrycie przeciwciał 
przeciw wirusowi niedoboru immunologicznego kotów 

Zalecane 
stosowanie 

Próbka Krew pełna z antykoagulantem (EDTA, heparyna), surowica lub osocze

Trafność testu    Czułość 99%1 Swoistość 99.3%1

Wielkość 
opakowań   

FeLV-FIV Combo: 2 lub 5 testów w pudełku
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Odczyt i interpretacja wyniku*: po 10 minutach

IMIĘ ZWIERZĘCIA

3 krople 
roztworu buforowego
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IMIĘ ZWIERZĘCIA

Wynik dodatni     

IMIĘ ZWIERZĘCIA

Wynik ujemny
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Test wadliwy

IMIĘ ZWIERZĘCIA

Test wadliwy

LUB

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

IMIĘ ZWIERZĘCIA

1 kropla próbki:
krew pełna z antykoagulantem 
(EDTA, heparyna), surowica lub osocze
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1 x 3 x

UW
AG

I • Dodatnie wyniki testu FeLV powinny zostać potwierdzone, zwłaszcza 
  u kotów nie wykazujących objawów choroby i kotów, u których ryzyko
  zakażenia jest wysokie (wysoka prewalencja), po 3 miesiącach.
• U kociąt test można wykonywać w każdym wieku.
• Szczepienia oraz przeciwciała matczyne nie wpływają na wyniki testów 
  na obecność antygenu wirusa FeLV.
•  Przeciwciała anty-FIV, które zakażona matka przekazała wraz z siarą swoim 

młodym, mogą być przyczyną dodatniego wyniku testu u kociąt. 

U kociąt, które mają dodatni wynik testu w kierunku FIV, należy ponownie przeprowadzić 
test po 3 miesiącach. Jeżeli wynik dodatni zostanie potwierdzony u kociąt w wieku 
powyżej 6 miesięcy, kocięta te uznaje się za zakażone.

• Dodatnie wyniki testu powinny zostać potwierdzone, zwłaszcza u kotów nie wykazujących  
  objawów choroby i kotów, u których ryzyko zakażenia jest niewielkie (niska prewalencja).

Koty zdrowe:
- kocięta: podczas pierwszej wizyty 
u lekarza weterynarii
- koty dorosłe: przed szczepieniem przeciwko 
zakażeniom wirusem FeLV, koty narażone na 
ekspozycję; coroczne kontrole stanu zdrowia

Koty chore:
- podejrzenie infekcji FeLV-FIV
niezależnie od wieku, ujemnego 
wyniku poprzedniego testu 
lub wcześniejszego szczepienia
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NOWOŚĆ! Teraz 2 i 5 testów w opakowaniu 

1-  Robinson A, et al. Comparison of a rapid immunomigration test and ELISA for FIV antibody and FeLV antigen testing in cats.  Veterinary Record 1998;142:491-492.

WITNESS® FeLV/FIVINFEKCJE 
WIRUSOWE

Rozwiązania DIAGNOSTYCZNE TM



Hormon luteinizujący (LH) WITNESS® LH 6

Hormon relaksyna (RLX) WITNESS® Relaxin 5

Giardia intestinalis WITNESS® Giardia 5

Obszar 
terapeutyczny  Cel Nazwa testu   Liczba testów 

 w opakowaniu

Infekcje wirusowe Antygeny / przeciwciała wirusa 
białaczki kociej FeLV/ wirusa FIV WITNESS® FeLV-FIV 2 lub 5

* W zależności od testu* W zależności od testu

Gotowe do użycia  Mała objętość próbki  Prosta procedura 
w 2 krokach*

Szybki wynik 
po 10 min*

Testy DIAGNOSTYCZNE

Infekcje wirusowe Antygeny parwowirozy WITNESS® Parvo 5

Testy DIAGNOSTYCZNE

Zoetis Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa
tel. +48 22 335 61 01 (do 03), www.zoetis.com

TM

Rozród

Infekcje pasożytnicze

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWA, NIŻSZA CENA!


