BIOCARD Celiac Test
Testul celiac BIOCARD detecteaza autoanticorpii IgA dintr-o picatura de sange recoltat din
deget.Va rugam cititi cu atentie acest prospect! Testul se face intr-o incapere bine luminata cu
ajutorul unui ceas.
Functianarea testului: Testul ne ajuta la recunoasterea bolii celiace, dar pentru diagnoza
precisa trebuie consultat medicul specialist. De stiut ca in cazul in care tinem o dieta fara gluten
scade nivelul anticorpilor IgA ,care dupa 6 luni nu se mai pot detecta din singe. Din acest motiv
testul va fi negativ cea ce ajuta si la verificarea eficientei dietei efectuate. Testul se efectueaza dintro picatura de singe si dureaza aproximativ 5 minute. Recoltarea probei este fara durere.
Continutul pachetului: 1 plic aluminiu cu o caseta de test + pipeta
1 ac steril automat pentru recoltare
1 recipient platic cu o epruveta capilara
1 tampon alcoolic pentru sterlizare
1 plastura
1 recipient plastic cu 0,5ml solutie puffer
Efectuarea testului: Toate componentele sa fie la temperatura camerei si la indemana.
Desfacem recipientul cu solutia puffer! Scoateti caseta de test si eprubeta din plic. Asezam
testul pe o suprafata orizontala, uscata cu partea de testare in sus. Testul trebuie folosita in maxim
10 minute dupa desfacerea din plic!
1 Rotim usor de doua ori capacul gri de pe acul automat dupa care indepartam capacul.
2 Masam varful degetelui pana cand se umple cu singe. Sterilizam cu tamponul alcoolic dupa
care asteptam sa se usuce.
3 Apasam puternic degetul sterilizat pe gaura acului automat si intre timp apasam pe butonul de
declansare situat pe paretea de sus a automatului.
4 Din singele iesit umplem epruveta capilara tinand aceasta apasat pe deget in pozitie orizontala.
5 Asezam epruveta capilara in recipientul cu solutie puffer dupa care insurubam capacul epruvetei
si scuturam pana se omogenizeaza singele cu solutia.
6 Dupa ce sa omogenizat desfacem capacul epruvetei si cu ajutorul pipetei sustragem lichidul
obtinut si picuram 3 picaturi in orificiul S din partea stinga a testului. Dupa introducerea probei nu
ne mai atingem de test timp de 2 minute. Rezultatul obtinut se poate citi dupa 5 minute. Nu mai
evaluati rezultatul dupa 10 minute!
Evaluarea rezultatului: Rezultatul este pozitiv daca apare dunga rosie in cimpul din dreapta C
si dunga rosie sau rosiatica in cimpul din stanga T.
Rezultatul este negativ daca apare dunga
rosie in cimpul din dreapta C si nu apare dunga in cimpul din stanga T. Daca nu apare dunga nici
in cimpul din dreapta este posibil ca nu sa folosit testul corespunzator. In acest caz trebuie repetat
testul cu componente noi.
Rezultatul pozitiv indica prezenta anticorpilor IgA. Prezenta acestor anticorpi probabilizeaza
boala celiaca. Dar pentru o diagnoza precisa trebuie consultat medicul specialist.
Rezultatul negativ prezinta lipsa anticorpilor IgA. Daca nu suferiti de immunodeficienta si nu
tineti dieta fara gluten, prezenta bolii celiace este practic exclus. Daca totusi aveti probleme gastrice
trebuie consultat medicul.
Sfaturi: Daca nu se respecta instructiunile testul poate da erori. Diagnosticul final trebuie dat de
medic. Nu incepeti o dieta celiaca fara acordul medicului, acesta ducand la eventuale erori in
diagnoze si teste de laborator. Acest test Biocard este foarte precis, rezultatele nu sunt influentate de
consumul de alcool sau de calmante. Testul si celelalte componente se pot folosi o singura data. Nu
folositi testul dupa pierderea valabilitatii sau daca sunt in ambalaje deteriorate. Componentele dupa
utilizare sunt considerate deseuri menajere. A nu se lasa la indemana copiilor!

