Lepto
Cel

Wykrycie przeciwciał skierowanych przeciwko
Leptospira spp.

Zalecenia do
stosowania

Psy wykazujące objawy kliniczne wskazujące na
leptospirozę psów, tj. objawy niewydolności nerek/
wątroby, objawy ostrej choroby przebiegającej z gorączką,
osowiałość, jadłowstręt, wymioty, żółtaczkę, krwawienie
z płuc.

Próbka

Krew pełna z antykoagulantem (heparyna lub cytrynian),
surowica lub osocze

Trafność testu
(przy wartości
odcięcia w teście MAT
wynoszącej 1/800)

Wielkość
opakowań

Czułość
(n=50)

98 %1

Swoistość
(n=85)

93,5 %1

5 testów w pudełku

JAK STOSOWAĆ?
WAŻNE!
2

Imię psa Umieścić końcówkę pipety we

wnętrzu studzienki płytki testowej

1

Dotknąć końcówką pipety dna studzienki na płytce
testowej i starannie ścisnąć bańkę pipety, aby przenieść próbkę (5 μl) do studzienki, pamiętając przy tym,
aby zakryć palcami otwory odpowietrzające

w bańce pipety.
NIE naciskać bańki pipety!

Guantes

4 krople
3Imię psaDodać
roztworu buforowego

Usos incorrectos

Uchwycić pipetę za trzon. Przytrzymać probówkę z próbką
i pipetę pod kątem wobec siebie, aby umożliwić prawidłowe
napełnienie pipety.
Nie ściskając pipety, umieścić jej końcówkę w próbce.
Imię psa
Rurka kapilarna w pipecie napełni się automatycznie
Guantes
w ciągu 2-3 sekund.
Można także posłużyć się pipetą wielokrotnego użytku o
Wyjąć pipetę z probówki z próbką, kiedy rurka kapilarna
pojemności 5 μl – nie wchodzącą w skład zestawu testobędzie wypełniona.
wego (w tej sprawie należy skontaktować się z Zoetis).
Usos incorrectos

4x

1 - Dane niepublikowane Zoetis – walidacja zewnętrzna, badanie numer D866R-US-14-012
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W tym teście zastosowano specjalną pipetę
samonapełniającą, dzięki której można precyzyjnie
przenieść próbkę o niewielkiej objętości do
urządzenia testowego. Po umieszczeniu końcówki
w badanej próbce pipeta napełnia się automatycznie
na skutek podciągania kapilarnego. Bańkę pipety
należy ścisnąć tylko w celu wprowadzenia próbki
do studzienki na płytce testowej.

ODCZYT WYNIKU I INTERPRETACJA
PO 10 MINUTACH*
Wynik dodatni

Wynik ujemny

LUB
Imię psa

Imię psa

* Wynik testu należy interpretować w oparciu o kontekst kliniczny (dane z wywiadu i badanie lekarskie) oraz wiedzę dotyczącą patogenezy choroby

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO
PRZEPROWADZENIA TESTU I INTERPRETACJI WYNIKU
W tym teście zachodzi reakcja krzyżowa z najbardziej rozpowszechnionymi serowarami krętków
z rodzaju Leptospira (między innymi: Grippotyphosa, Pomona, Icterohaemorrhagiae, Canicola, Bratislava)
i nie umożliwia odróżnienia konkretnego serowaru2
Test został opracowany w taki sposób, aby uniknąć wykrywania przeciwciał indukowanych przez szczepienie2
Obraz kliniczny leptospirozy występujący przy ujemnym wyniku testu WITNESS® wskazuje na konieczność
przeprowadzenia uzupełniającego testu, wykorzystującego komplementarną metodę badawczą (MAT, PCR…)
Występujące objawy kliniczne wraz z dodatnim wynikiem testu WITNESS® Lepto wskazują wyraźnie
na leptospirozę o ostrym przebiegu

1 - Paul N. Levett / Clin. Applied immunol. Rev. 4 (2004) 435-448
2 - Dane niepublikowane Zoetis – walidacja zewnętrzna, badanie numer D866R-US-14-012

CECHY PRODUKTÓW WITNESS®

2
TEST GOTOWY
DO UŻYCIA

MAŁA OBJĘTOŚĆ
PRÓBKI

PROSTA PROCEDURA
W 2 KROKACH

SZYBKI WYNIK
PO 10 MINUTACH **
** W zależności od testu

WYKRYWANIE. ZAPOBIEGANIE. LECZENIE.
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Ten test umożliwia wykrycie przeciwciał klasy IgM. Przeciwciała IgM wytworzone zostają w ciągu
1 tygodnia po ekspozycji. Miano przeciwciał IgM osiąga maksymalną wartość po około 14 dniach,
a w okresie późniejszym zmniejsza się1

