
Pojedyncze testy 
do diagnostyki chorób wektorowych 

i wykrywanych przez badanie kału

Rapid Tests

Bliżej pacjenta.

Szybkie testy diagnostyczne



Portfolio szybkich testów diagnostycznych VetScan oferuje Ci więcej, niż oczekujesz, 
a jednocześnie daje mniej tego, czego nie potrzebujesz. Zapewnia bogatszy wachlarz 
opcji, więcej pewności, łatwą obsługę i szybkie wyniki. Szybkie testy VetScan 
dostarczają dokładnie tego, czego lekarze weterynarii oczekują od firmy Abaxis. 
To idealna równowaga wartości i ceny. 

Elastyczność, jakiej potrzebujesz w miejscu opieki nad pacjentem

Właściwości Korzyści

Dokładność Wysoka czułość i swoistość pomiarów bazujących na sprawdzonej technologii

Długi termin ważności Pewność uniknięcia strat przychodów na skutek przeterminowania zestawów testowych 

Przechowywanie 
w temperaturze pokojowej

Oszczędność miejsca w lodówce i eliminacja czasu potrzebnego na ogrzanie testu, 
co oznacza także bardzo szybkie uzyskanie wyników pacjentów  

Przystępna cena Oszczędź klientom kosztów i wyeliminuj wieloetapowe badania 
oraz drogie zestawy testów

Elastyczność
Bazując na objawach klinicznych oraz specyficznej dla danego rejonu geograficznego 
prewalencji choroby, lekarz ma wybór z wielu możliwych sposobów badania - testów 
pojedynczych i kombinowanych  

Łatwość wykonania badania Trzy proste kroki potrzebne do wykonania testu eliminują niepotrzebne ponowne 
badania i zmniejszają margines błędów ludzkich 

Bardzo szybkie wyniki Wyniki uzyskuje się w miejscu opieki nad pacjentem po 8 -10 minutach



Portfolio szybkich testów diagnostycznych VetScan oferuje Ci więcej, niż oczekujesz, 
a jednocześnie daje mniej tego, czego nie potrzebujesz. Zapewnia bogatszy wachlarz 
opcji, więcej pewności, łatwą obsługę i szybkie wyniki. Szybkie testy VetScan 
dostarczają dokładnie tego, czego lekarze weterynarii oczekują od firmy Abaxis. 
To idealna równowaga wartości i ceny. 

Elastyczność, jakiej potrzebujesz w miejscu opieki nad pacjentem

Właściwości Korzyści

Dokładność Wysoka czułość i swoistość pomiarów bazujących na sprawdzonej technologii

Długi termin ważności Pewność uniknięcia strat przychodów na skutek przeterminowania zestawów testowych 

Przechowywanie 
w temperaturze pokojowej

Oszczędność miejsca w lodówce i eliminacja czasu potrzebnego na ogrzanie testu, 
co oznacza także bardzo szybkie uzyskanie wyników pacjentów  

Przystępna cena Oszczędź klientom kosztów i wyeliminuj wieloetapowe badania 
oraz drogie zestawy testów

Elastyczność
Bazując na objawach klinicznych oraz specyficznej dla danego rejonu geograficznego 
prewalencji choroby, lekarz ma wybór z wielu możliwych sposobów badania - testów 
pojedynczych, kombinowanych i multipleksowych 

Łatwość wykonania badania Trzy proste kroki potrzebne do wykonania testu eliminują niepotrzebne ponowne 
badania i zmniejszają margines błędów ludzkich 

Bardzo szybkie wyniki Wyniki uzyskuje się w miejscu opieki nad pacjentem po 8 -10 minutach
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Szybki test FLEX4

FLEX4



1 – Nanieś próbkę

4

5

Szybki test VetScan FLEX4 firmy Abaxis ma wszystkie zalety 
pojedynczych szybkich testów diagnostycznych tego producenta, 
ale oferuje je w jednym prostym pakiecie. Cztery testy w jednej 
kasecie pozwalają na szybkie przebadanie pacjenta w kierunku 
szerokiego spektrum chorób wywoływanych przez kleszcze 
i nicienie sercowe, a takie badanie nigdy wcześniej nie było 
tak łatwe do przeprowadzenia i tak ekonomiczne.

Borelioza ⋅ Anaplazmoza ⋅ Ehrlichioza ⋅ Nicienie sercowe
FLEX4 Szybki test 

Przechowywanie 
w temperaturze pokojowej

Odczyt po 
8 minutach

Instrukcja przeprowadzenia testu

1 W każdej studzience na próbkę 
umieść 1 kroplę krwi pełnej 
z antykoagulantem, surowicy lub osocza.

2 Do każdej studzienki dodaj 3 krople 
buforu testowego.

3 Odczytaj wyniki po 8 minutach. 
Przykład wyniku dodatniego 
dla nicieni sercowych i bakterii 
Ehrlichia

5 testów 
w opakowaniu

Rapid Tests
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Szybki test Canine Lyme

LYME 25

Lyme LymeLyme

Szybki test VetScan Canine Lyme firmy Abaxis jest wysoce 
czułym i wysoce swoistym testem do oznaczania jakościowego 
przeciwciał skierowanych przeciwko Borrelia burgdorferi 
w krwi pełnej, surowicy lub osoczu psa.

Szybki test Canine Lyme (borelioza psów)

Przechowywanie 
w temperaturze pokojowej

Odczyt 
po 8 minutach

25 testów 
w opakowaniu

Instrukcja przeprowadzenia testu

1 Umieść 1 kroplę krwi pełnej 
z antykoagulantem, surowicy 
lub osocza w studzience na próbkę 
i poczekaj 30-60 sekund. 

2 Do studzienki dodaj 3 krople 
buforu testowego.

3 Odczytaj wynik po 8 minutach.
Przykład wyniku dodatniego.

Rapid Tests
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25

Lyme LymeLyme

Szybki test VetScan Canine Lyme firmy Abaxis jest wysoce 
czułym i wysoce swoistym testem do oznaczania jakościowego 
przeciwciał skierowanych przeciwko Borrelia burgdorferi 
w krwi pełnej, surowicy lub osoczu psa.

Szybki test Canine Lyme (borelioza psów)

Przechowywanie 
w temperaturze pokojowej

Odczyt 
po 8 minutach

25 testów 
w opakowaniu

Instrukcja przeprowadzenia testu

1 Umieść 1 kroplę krwi pełnej 
z antykoagulantem, surowicy 
lub osocza w studzience na próbkę 
i poczekaj 30-60 sekund. 

2 Do studzienki dodaj 3 krople 
buforu testowego.

3 Odczytaj wynik po 8 minutach.
Przykład wyniku dodatniego.

Rapid Tests
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Szybki test Canine Anaplasma

Anaplasma
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Anaplasma AnaplasmaAnaplasma

Szybki test Canine Anaplasma (anaplazmoza psów)

1 2 3

Rapid Tests

Przechowywanie 
w temperaturze pokojowej

Odczyt 
po 8 minutach

25 testów 
w opakowaniu

Szybki test VetScan Canine Anaplasma firmy Abaxis jest 
wysoce czułym i wysoce swoistym testem do oznaczania 
jakościowego przeciwciał skierowanych przeciwko 
A. phagocytophilum i/lub A. platys w krwi pełnej, 
surowicy lub osoczu psa.

Instrukcja przeprowadzenia testu

Umieść 1 kroplę krwi pełnej 
z antykoagulantem, surowicy 
lub osocza w studzience na próbkę 
i poczekaj 30-60 sekund. 

Do studzienki dodaj 3 krople 
buforu testowego.

Odczytaj wynik po 8 minutach.
Przykład wyniku dodatniego.
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Ehrlichia EhrlichiaEhrlichia

Rapid Tests

Szybki test Canine Ehrlichia (ehrlichioza psów)

1 2 3

Przechowywanie 
w temperaturze pokojowej

Odczyt 
po 8 minutach

25 testów 
w opakowaniu

Szybki test VetScan Canine Ehrlichia firmy Abaxis jest 
wysoce czułym i wysoce swoistym testem do oznaczania 
jakościowego przeciwciał skierowanych przeciwko 
E. canis, E. chaffeensis i E. ewingii w krwi pełnej, 
surowicy lub osoczu psa.

Instrukcja przeprowadzenia testu

Umieść 1 kroplę krwi pełnej 
z antykoagulantem, surowicy 
lub osocza w studzience na próbkę 
i poczekaj 30-60 sekund. 

Do studzienki dodaj 3 krople 
buforu testowego.

Odczytaj wynik po 8 minutach.
Przykład wyniku dodatniego.

Szybki test Canine Ehrlichia

Ehrlichia
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Ehrlichia EhrlichiaEhrlichia

Rapid Tests

Szybki test Canine Ehrlichia (ehrlichioza psów)

1 2 3

Przechowywanie 
w temperaturze pokojowej

Odczyt 
po 8 minutach

25 testów 
w opakowaniu

Szybki test VetScan Canine Ehrlichia firmy Abaxis jest 
wysoce czułym i wysoce swoistym testem do oznaczania 
jakościowego przeciwciał skierowanych przeciwko 
E. canis, E. chaffeensis i E. ewingii w krwi pełnej, 
surowicy lub osoczu psa.

Instrukcja przeprowadzenia testu

Umieść 1 kroplę krwi pełnej 
z antykoagulantem, surowicy 
lub osocza w studzience na próbkę 
i poczekaj 30-60 sekund. 

Do studzienki dodaj 3 krople 
buforu testowego.

Odczytaj wynik po 8 minutach.
Przykład wyniku dodatniego.
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Rapid Tests

Szybki test Canine Heartworm (nicienie sercowe psów)

1 2 3

Przechowywanie 
w temperaturze pokojowej

Odczyt 
po 10 minutach

25 testów 
w opakowaniu

Szybki test VetScan Heartworm firmy Abaxis jest wysoce 
czułym i wysoce swoistym testem do oznaczania jakościowego 
antygenu Dirofilaria immitis w krwi pełnej, surowicy 
lub osoczu psa lub kota.

Instrukcja przeprowadzenia testu

Umieść 1 kroplę krwi pełnej 
z antykoagulantem, surowicy 
lub osocza w studzience na próbkę 
i poczekaj 3-5 sekund.

Do studzienki dodaj 2 krople 
buforu testowego.

Odczytaj wynik po 10 minutach.
Przykład wyniku dodatniego.

Szybki test Canine Heartworm

Heartworm



12

25

Rapid Tests

Szybki test Canine Heartworm (nicienie sercowe psów)

1 2 3

Przechowywanie 
w temperaturze pokojowej

Odczyt 
po 10 minutach

25 testów 
w opakowaniu

Szybki test VetScan Heartworm firmy Abaxis jest wysoce 
czułym i wysoce swoistym testem do oznaczania jakościowego 
antygenu Dirofilaria immitis w krwi pełnej, surowicy 
lub osoczu psa lub kota.

Instrukcja przeprowadzenia testu

Umieść 1 kroplę krwi pełnej 
z antykoagulantem, surowicy 
lub osocza w studzience na próbkę 
i poczekaj 3-5 sekund.

Do studzienki dodaj 2 krople 
buforu testowego.

Odczytaj wynik po 10 minutach.
Przykład wyniku dodatniego.
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Instrukcja przeprowadzenia testu   FeLV  FIV

Rapid Tests

Szybki test Feline FeLV/FIV 
(białaczka/nabyty niedobór odporności kotów)

1 2 3

Przechowywanie 
w temperaturze pokojowej

Odczyt 
po 10 minutach

10 testów 
w opakowaniu

Szybki test VetScan FeLV/FIV firmy Abaxis jest wysoce 
czułym i wysoce swoistym testem do oznaczania jakościowego 
antygenu wirusa białaczki kotów i przeciwciał skierowanych 
przeciwko wirusowi niedoboru odporności kotów w krwi 
pełnej, surowicy lub osoczu kota.

W każdej studzience na próbkę 
umieść 1 kroplę krwi pełnej 
z antykoagulantem, surowicy lub osocza.

Do każdej studzienki dodaj 3 krople 
właściwego buforu testowego.

Odczytaj wynik po 10 minutach.
Przykład wyniku dodatniego 
dla FIV

Szybki test Feline FeLV/FIV

FeLV/FIV



1 – Nanieś próbkę

14
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Instrukcja przeprowadzenia testu   FeLV  FIV

Rapid Tests

Szybki test Feline FeLV/FIV 
(białaczka/nabyty niedobór odporności kotów)

1 2 3

Przechowywanie 
w temperaturze pokojowej

Odczyt 
po 10 minutach

10 testów 
w opakowaniu

Szybki test VetScan FeLV/FIV firmy Abaxis jest wysoce 
czułym i wysoce swoistym testem do oznaczania jakościowego 
antygenu wirusa białaczki kotów i przeciwciał skierowanych 
przeciwko wirusowi niedoboru odporności kotów w krwi 
pełnej, surowicy lub osoczu kota.

W każdej studzience na próbkę 
umieść 1 kroplę krwi pełnej 
z antykoagulantem, surowicy lub osocza.

Do każdej studzienki dodaj 3 krople 
właściwego buforu testowego.

Odczytaj wynik po 10 minutach.
Przykład wyniku dodatniego 
dla FIV
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Szybki test cPL (lipaza trzustkowa psów)

 
 

Rapid Tests

Przechowywanie 
w temperaturze pokojowej

Odczyt wyniku 
po 10 minutach 

przy użyciu 
analizatora VetScan VUE  
(zobacz informacje dotyczące 
VetScan VUE na str. 22-25) 

10 testów 
w opakowaniu

Szybki test VetScan Canine Pancreatic Lipase (cPL) 
firmy Abaxis jest wysoce czułym i wysoce swoistym testem 
immunologicznym do półilościowego oznaczania poziomu 
lipazy trzustkowej w surowicy lub osoczu psa.

Instrukcja przeprowadzenia testu

1 2 3Umieść 1 kroplę surowicy lub osocza 
w studzience na próbkę.

Dodaj do studzienki 3 krople 
buforu testowego. 

Umieść kasetę w analizatorze VUE. 
W aplikacji VUE włącz tryb skanowania 
Timed Scan. Kiedy timer skończy 
odliczanie, sprawdź wynik liczbowy 
na wyświetlaczu swojego urządzenia 
mobilnego.

Szybki test

Odczyt 
przy użyciu

cPL

cPL
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Szybki test cPL (lipaza trzustkowa psów)

 
 

Rapid Tests

Przechowywanie 
w temperaturze pokojowej

Odczyt wyniku 
po 10 minutach 

przy użyciu 
analizatora VetScan VUE  
(zobacz informacje dotyczące 
VetScan VUE na str. 22-25) 

10 testów 
w opakowaniu

Szybki test VetScan Canine Pancreatic Lipase (cPL) 
firmy Abaxis jest wysoce czułym i wysoce swoistym testem 
immunologicznym do półilościowego oznaczania poziomu 
lipazy trzustkowej w surowicy lub osoczu psa.

Instrukcja przeprowadzenia testu

1 2 3Umieść 1 kroplę surowicy lub osocza 
w studzience na próbkę.

Dodaj do studzienki 3 krople 
buforu testowego. 

Umieść kasetę w analizatorze VUE. 
W aplikacji VUE włącz tryb skanowania 
Timed Scan. Kiedy timer skończy 
odliczanie, sprawdź wynik liczbowy 
na wyświetlaczu swojego urządzenia 
mobilnego.



Próbka tej wielkości 
jest za mała 
i NIE jest zalecana 
do badania.

Próbka tej wielkości 
jest zbyt duża 
i NIE jest zalecana 
do badania. 

Wymazówka jest 
równomiernie pokryta 
cienką warstwą kału. 
Zaleca się używanie 
do badania próbki 
kału o takiej 
wielkości. 

18

Szybki test Canine Parvo

Parvo

Wskazówki dotyczące pobierania próbek kału
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Szybki test VetScan Canine Parvovirus firmy Abaxis jest 
wysoce czułym i wysoce swoistym testem do oznaczania 
jakościowego antygenów parwowirusa w kale psa.

Szybki test Canine Parvo (parwowiroza psów)

Instrukcja przeprowadzenia testu

Rapid Tests

Przechowywanie 
w temperaturze pokojowej

Odczyt 
po 10 minutach

10 testów 
w opakowaniu

1 2 3Rozcieńcz próbkę
Pokryj wymazówkę równomiernie 
cienką warstwą próbki.    Złam 
zabezpieczenie górnej końcówki 
wymazówki, aby uwolnić rozcieńczalnik. 
    Ściśnij balonik wymazówki 5-6 razy, 
aby wymieszać całkowicie próbkę.  

Załaduj rozcieńczoną próbkę
Przenieś 3 krople próbki 
do studzienki testu. 

Odczytaj wynik
Odczytaj wynik po 10 minutach.
Przykład wyniku dodatniego
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Próbka tej wielkości 
jest za mała 
i NIE jest zalecana 
do badania.

Próbka tej wielkości 
jest zbyt duża 
i NIE jest zalecana 
do badania. 

Wymazówka jest 
równomiernie pokryta 
cienką warstwą kału. 
Zaleca się używanie 
do badania próbki 
kału o takiej 
wielkości. 

Szybki test Canine Giardia

Giardia

Wskazówki dotyczące pobierania próbek kału
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Szybki test VetScan Giardia firmy Abaxis jest wysoce czułym 
i wysoce swoistym testem do oznaczania jakościowego 
antygenów Giardia w kale psa.

Szybki test Canine Giardia (giardioza psów)

Instrukcja przeprowadzenia testu

Rapid Tests

1 2 3Rozcieńcz próbkę
Pokryj wymazówkę równomiernie 
cienką warstwą próbki.    Złam 
zabezpieczenie górnej końcówki 
wymazówki, aby uwolnić rozcieńczalnik. 
    Ściśnij balonik wymazówki 5-6 razy, 
aby wymieszać całkowicie próbkę.  

Załaduj rozcieńczoną próbkę
Przenieś 3 krople próbki 
do studzienki testu. 

Odczytaj wynik
Odczytaj wynik po 10 minutach.
Przykład wyniku dodatniego

Przechowywanie 
w temperaturze pokojowej

Odczyt 
po 10 minutach

10 testów 
w opakowaniu



VUE
Analizator szybkich testów diagnostycznych

22



* Szybki test VetScan cPL musi być przeprowadzony z użyciem analizatora VetScan VUE.

Analizator VetScan VUE
Innowacyjne rozwiązanie umożliwiające bezpośredni dostęp 
z Twojego urządzenia mobilnego do wyników testów wykonywanych 
w miejscu opieki nad pacjentem. 
Aby umożliwić automatyczny przebieg procesu analizy szybkich testów VetScan, wykonywanych w miejscu opieki 
nad pacjentem, VetScan VUE wykorzystuje technologię Wi-Fi. Mówiąc prościej, możesz posługiwać się szybkimi 
testami VetScan w taki sposób, jak zwykle, ale możesz też użyć analizatora VetScan VUE do skanowania, 
interpretowania i przesyłania wyników*. 

Analizator VUE może być obsługiwany 
z urządzeń mobilnych z systemem iOS 
lub Android. 

Po prostu pobierz aplikację, połącz się 
z VUE, wykonaj test i prześlij odczytany 
wynik.

To takie proste.

Przyszłość medycyny 
weterynaryjnej... Już dziś.

Pobierz. Wykonaj test. Odczytaj. Prześlij.



F l i l i l i Ti d S M d l ’ h VUE d

Prosta operacja

Przy napiętym grafiku wizyt i obciążeniu obowiązkami w Twojej lecznicy, ważne jest wyposażenie jej 
w laboratoryjny sprzęt diagnostyczny, który ułatwi pracę całemu personelowi. Umożliwia to VUE, 
dzięki zintegrowanemu timerowi i funkcjom automatycznego odczytu.  

Szybki skan Timed Scan

Jeśli zachodzi konieczność 
przeprowadzenia kilku testów 
u tego samego pacjenta, skorzystaj 
z możliwości, jakie oferuje tryb 
Quick Scan, aby w ciągu kilku 
sekund zeskanować wyniki 
dodatkowych testów - bez 
konieczności wielokrotnego 
wchodzenia do panelu informacji 
o pacjencie. Tryb Quick Scan 
doskonale sprawdza się 
w sytuacjach, kiedy wykonuje 
się całą gamę szybkich testów 
VetScan oraz w okresach 
intensywnej pracy lecznicy.  

Tryb Timed Scan umożliwia 
VUE wykonanie pracy za Ciebie. 
Po prostu przeprowadź swój 
test, włóż kasetę do szczeliny 
w analizatorze VUE i pozwól 
temu urządzeniu ze zintegrowanym 
timerem na dokonanie automatycznej 
interpretacji. Po 10 minutach 
otrzymasz wiadomość z wynikami 
testu na swoim urządzeniu mobilnym.  

24



Właściwości Korzyści

Platforma oparta na aplikacji Można obsługiwać VUE z mobilnych urządzeń z systemem operacyjnym iOS lub Android

Automatyczna interpretacja 
wyników testu

Dokładne wyniki odtwarzalnych pomiarów, zgodne z odczytami, uzyskiwane są 
bez ryzyka wystąpienia błędu wynikającego z subiektywizmu operatora

Zintegrowany timer Szybki test jest za każdym razem skanowany w przewidzianym czasie, co sprawia, 
że nigdy nie przeoczysz, kiedy wynik zostanie wyświetlony 

Elastyczność Wszystkie szybkie testy VetScan, pojedyncze lub kombinowane, mogą być skanowane 
na dwa różne sposoby, a wybór trybu skanowania zależy od potrzeb lecznicy   

Brak konieczności konserwacji Innowacyjna konstrukcja eliminuje potrzebę jakiejkolwiek czasochłonnej konserwacji 

Małe rozmiary Małe rozmiary VUE sprawiają, że jest to mile widziane uzupełnienie stanowiska 
laboratoryjnego w każdej lecznicy  

Łączność Przy dostępie do sieci Wi-Fi, analizator VUE może wysyłać wiadomości e-mail 
z wynikami testów do pacjenta i do lecznicy  
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Czułość
Dokładność, z jaką test identyfikuje zwierzęta 

z określoną chorobą.

Swoistość
Dokładność, z jaką test identyfikuje zwierzęta 

wolne od określonej choroby.

Test Czułość Swoistość Gatunek Rodzaj testu Wzorzec

cPL
510-0005-10

Dane z badań własnych dostępne na 
www.abaxis.com/reference-center Pies Lipaza 

trzustkowa
Dane z badań własnych dostępne 
na www.abaxis.com/reference-center

 

Flex4
510-0006-5

Nicienie sercowe

Borelioza

Anaplazmoza

Ehrlichioza

Nicienie sercowe

Borelioza

Anaplazmoza

Ehrlichioza

 100 %
100 %

 90 %
 97 %

 100 %
 98 %

 97, 8 %
 97 %

Pies

Antygen
Przeciwciała
Przeciwciała
Przeciwciała

Dane z badań własnych dostępne 
na www.abaxis.com/flex4

 

Heartworm
200-1501

92 % n=49 100 % n=49 Pies,
Kot

 Antygen Porównanie z próbkami zweryfikowanymi 
podczas badania pośmiertnego

Lyme
510-0003-25

100 % n=100 100 % n=50 Pies Przeciwciała

Pies Przeciwciała

Pies Przeciwciała

Wyniki uzyskane przy zastosowaniu 
zwalidowanej metody referencyjnej ELISA

Ehrlichia
510-0002-25

93,4 % n=212 96,7 % n=214

Czułość dla E. canis 97,8%; n=45
Czułość dla E. cha�eensis 95%; n=40
Czułość dla E. ewingii 97,9%; n=47
Przy zastosowaniu immunofluoroscencyjnej 
metody identyfikacji (IFA) jako referencyjnej 
metody pomiarowej miana E. canis/E. cha�eensis

Anaplasma
510-0004-25

97,5 % n=119 93,6 % n=219

A. phagocytophilum 92,6%; n=27
A. platys 93,9%; n=33
Zgodność wyników uzyskanych dwiema 
dowolnymi metodami: IFA, ELISA lub przy 
użyciu zestawu dostępnego w sprzedaży 

FeLV/FIV
250-0000-10 

FeLV 96 % n=93 
FIV 99 % n=114

FeLV 99 % n=140 
FIV 97 % n=110 Kot Antygen/

Przeciwciała
Zgodność wyników uzyskanych 
metodami IFA i FeLV/FIV

Parvo
230-0000-10

96,9 % n=258 96,9 % n=258 Pies Antygen

Pies Antygen

Porównanie z wynikami uzyskanymi 
metodą hemaglutynacji i PCR

Giardia
240-0000-10 

98,1 % n=243 99,3 % n=243
Porównanie z wynikami uzyskanymi 
w wyniku badania rozmazu kału i badania 
kału metodą western blot

Dane przekazane Departamentowi Rolnictwa USA i zatwierdzone przez Departament. 
W przypadku testu cPL licencja Departamentu Rolnictwa USA nie jest wymagana. 

Rapid Tests



C T

Technologia przepływu bocznego

28



C T

Technologia przepływu bocznego

28

Przeciwciało docelowe

Antygen wychwytujący

Przeciwciało krążące - 
ogólnie

Nanocząsteczka złota

Białko wzmacniające sygnał

Białko nośnikowe Antygen krążący - ogólnie

Antygen docelowy

Przeciwciało wychwytujące

Nanocząsteczka złota

Sprawdzona technologia, której możesz zaufać. Od ponad 30 lat technologia przepływu 
bocznego jest wykorzystywana jako niezawodne narzędzie do prawidłowej diagnostyki 
i oceny stanu zdrowia pacjentów, przyczyniając się do poprawy jakości opieki nad pacjentami - 
nie tylko ludzi, ale także, od niedawna, naszych kochanych domowych ulubieńców. 

Technologia przepływu bocznego, zastosowana w szybkich testach

C    T

C    T

W części paska testowego, zwanej 
obszarem koniugatów, próbka 
i sprzężone z cząsteczkami złota 
koloidalnego specyficzne przeciwciała 
wiążą się, tworząc koniugat antygen-
przeciwciało-złoto. Obszar linii testowej  
„T” został wstępnie pokryty substancją
 zawierającą przeciwciała specyficzne 
dla badanego antygenu.  

W części paska testowego, zwanej 
obszarem koniugatów, znajdują się 
skoniugowane z cząsteczkami złota 
koloidalnego specyficzne peptydy 
oraz białka wzmacniające sygnał. 
Membrana jest wstępnie pokryta 
substancją zawierającą peptydy 
specyficzne dla badanych przeciwciał. 
Peptydy te powiązane zostały z białkami 
nośnikowymi na obszarze linii testowej „T”.

Koniugaty przemieszczają się wzdłuż 
membrany, a na obszarze linii próbkowej 
wiążą się z przeciwciałami, tworząc 
kompleks typu „sandwicz”.

Kiedy próbka przepływa przez obszar 
koniugatów, koniugaty obu typów 
wiążą się ze specyficznymi 
przeciwciałami, jeżeli takie 
występują w próbce.

C    T

Wynik dodatni

Kumulacja kompleksów sandwiczowych 
na obszarze linii testowej „T” powoduje 
pojawienie się widocznego sygnału.

Po osiągnięciu przez znakowane 
złotem przeciwciała obszaru linii 
testowej „T”, specyficzne 
przeciwciała wiążą się do linii 
testowej „T” i tworzą kompleks 
zwany „wzmocnionym sandwiczem”, 
uzyskiwany dzięki zastosowaniu 
opatentowanej przez Abaxis metody 
wzmacniania sygnału. Kumulacja kompleksów 
typu „wzmocnionego sandwicza” powoduje 
pojawienie się widocznego sygnału.

Przepływ boczny – przeciwciała Przepływ boczny – antygeny

Powiększenie linii 
testowej „T”

Powiększenie linii 
testowej „T”

Rapid Tests
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