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    1. Numatyta paskirtis                                                                              

NADAL® FOB75 slapto kraujo išmatose nustatymo 
testas – tai greitos diagnostikos vaizdinis imunotestas, 
skirtas kokybiniam sp jamajam hemoglobino aptikimui 
žmogaus išmat miniuose. Testas yra skirtas naudoti 
kaip pagalbin  apatin s virškinamojo trakto dalies 
patologij  diagnostikos priemon . Testas yra skirtas tik 
profesionaliam naudojimui. 

    2. vadas ir klinikin  reikšm                                                               

Storosios žarnos v žys yra viena iš dažniausiai 
diagnozuojam  v žio r ši  ir pagrindin  mir  d l 

žio priežastis. Slapto kraujo išmatose nustatymo 
tyrimai gali pagerinti tikimyb  anksti aptikti 
kolorektalin  v , taip sumažinant mirtingum . 
Anks iau komerciškai prieinamuose testuose slapto 
kraujo išmatose nustatymui buvo naudojamas gvajako 
metodas, reikalaujantis, kad pacientas prieš tyrim  
laikyt si specialios dietos, siekiant išvengti klaiding  
teigiam  ar klaiding  neigiam  rezultat . NADAL® 
FOB75 slapto kraujo išmatose nustatymo testas yra 
skirtas aptikti hemoglobin  žmogaus išmat  

giniuose. Testas yra pagr stas imunocheminiu 
metodu, kuris pagerina apatin s virškinamojo trakto 
dalies patologij , skaitant gaubtin s ir tiesiosios žarnos 

 bei adenomas, aptikimo specifiškum  netaikant 
joki  mitybos apribojim .   

3. Testo veikimo principas 
NADAL® FOB75 slapto kraujo išmatose nustatymo 
testas naudojamas aptikti žmogaus hemoglobin  
vizualiai interpretuojant vidin je testin s kaset s 
juostel je išryšk jusias spalvas. Antik nai prieš 
žmogaus hemoglobin  yra imobilizuoti testo kaset s 
membranos testin je dalyje. Tyrimo metu m ginys 
reaguoja su žmogaus hemoglobine esan iais antik nais 
(kuriais yra padengta testo minio zona), konjuguotais 
su spalvotomis dalel mis. Tada mišinys juda membrana 
kapiliariniu b du ir s veikauja su komponentais, kuriais 
yra padengta membrana. Jeigu minyje yra pakankamai 
žmogaus hemoglobino, testin je membranos dalyje 
išryšk ja spalvota linija. Šios spalvotos linijos buvimas 
rodo teigiam  rezultat , o tokios linijos nebuvimas – 
neigiam  rezultat . Spalvotos linijos išryšk jimas 
kontrolin s zonos dalyje laikomas proced rine 
kontroline priemone, nurodan ia, kad buvo naudotas 
reikiamas m ginio kiekis, o membrana buvo tinkamai 
apsemta. 

4.  rinkinio sud einantys reagentai ir medžiagos
Kiekvienas testo rinkinys yra skirtas atlikti 20 test . 
 20 atskirai supakuot  testini  kase  
 20 mini mimo m gintuv li  su mini  skiedimo 
buferiu 

 1 informacinis lapelis 

5. Reikalingos papildomos priemon s

 Laikmatis 
 Išmat miklis (nuor. Nr. 272004) 
 Informacinis bukletas pacientams su nurodymais, kaip 
paimti išmat min  (nuor. Nr. 272040BL) 

 Išmat minio konteineris (papildomai, jeigu reikalingas 
neatskiestas išmat minys ir jei minys atskiedžiamas 
tik prieš pat tyrim ) 

 
Testin s kaset s turi b ti laikomos 2–30 °C temperat roje; 
nenaudokite j  pasibaigus tinkamumo naudoti terminui, 
nurodytam ant sandari  folijos maišeli . Iki naudojimo 
testin s kaset s turi išlikti sandariuose folijos maišeliuose. 
Neužšaldykite testini  kase . Saugokite testo 
komponentus nuo užteršimo.  Nenaudokite testo, jei yra 
mikrobinio užteršimo ar nuos  požymi . Biologinis 
dozavimo rangos, konteineri  ar reagent  užteršimas gali 
lemti klaidingus tyrimo rezultatus. 

7. sp jimai ir atsargumo priemon s 
 Testas skirtas tik profesionaliai in-vitro diagnostikai. 
 Tai yra vienkartinio naudojimo testas. 
 Nenaudokite testo, jeigu baig si ant folijos maišelio 
nurodytas tinkamumo naudoti terminas. 

 Nenaudokite testo, jeigu folijos maišelis yra pažeistas. 
 Testo rinkinyje yra gyv nin s kilm s produkt . 
Patvirtinta informacija apie gyv  kilm  ir / ar 
sanitarin  b kl  negali visiškai garantuoti 
užkre iam  patogen  agent  nebuvimo. D l šios 
priežasties rekomenduojama šiuos produktus vertinti 
kaip potencialiai užkr stus infekcijomis ir tvarkyti 
juos laikantis prast  atsargumo priemoni  (pvz., 
nepraryti ir ne kv pti).  

 gini  kryžmin s taršos galite išvengti naudodami 
naujus mini mimo m gintuv lius kiekvienam 

giniui. 
 Prieš atlikdami tyrim , atidžiai perskaitykite 
informacin  lapel . 

 gini  ir testo rinkini  naudojimo vietoje 
nevalgykite, negerkite ir ner kykite. 

 Su visais m giniais elkit s taip, lyg juose b  
infekcijos suk . Laikykit s nustatyt  atsargumo 
priemoni  d l mikrobiologini  pavoj  proced  ir 
standartini  tinkamo mini  utilizavimo 
rekomendacij . 

 Tirdami m ginius, d kite apsauginius drabužius, 
pavyzdžiui, laboratorinius chalatus, m kite 
vienkartines pirštines ir naudokite aki  apsaugines 
priemones. 

 mini  skiedimo buferyje yra nedidelis kiekis natrio 
azido, kuris gali reaguoti su švino ar vario vamzdžiais 
ir suformuoti potencialiai sprogius metalo azidus. 
Išpildami š  tirpal , visada nuplaukite dideliu vandens 
kiekiu, kad b  išvengta azid  kaupimosi. 

 Prieš naudodami test  palaukite, kol visi reagentai 
pasieks kambario temperat  (15–30 °C).  

  reagavimo (rezultat ) zon  nepilkite joki  tirpal . 
 sp kite pacientes, kad miniai netur  b ti imami 
trys dienos iki menstruacij , menstruacij  metu ir 3 

6.   Laikymas ir stabilumas 
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dienos po j ; taip pat miniai neturi b ti imami 
kraujavimo iš hemorojaus bei kraujo šlapime atveju 
arba jeigu tuštinantis reikia sitempti. 

 Nekeiskite vieno testo rinkinio komponent  
komponentais iš kit  rinkini  ir j  nemaišykite. 

 Dr gm  ir netinkama temperat ra gali neigiamai 
paveikti tyrimo rezultatus. 

 Naudotos testo medžiagos turi b ti utilizuotos 
laikantis vietini  reglament . 

8. mini mimas ir paruošimas                                                          
Laikykite minio mimo m gintuv  kambario 
temperat roje. Rekomenduojame išmat min  
imti išmat mikliu. Venkite išmat minio 
atskiedimo šlapimu ar vandeniu iš unitazo. 
1. Laikykite minio mimo m gintuv  vertikaliai ir 

nuimkite šviesiai m lyn  dangtel . Išimkite 
aplikatoriaus lazdel  (spiralin  lazdel ). B kite 
atsarg s ir neišpilkite ar neištaškykite buferinio 
tirpalo iš m gintuv lio. 

2. Bakstel kite aplikatoriaus lazdele  tris skirtingas 
išmat  vietas. 
Pastaba: aplikatoriaus lazdel  b tinai bakstel kite 
 išmatas tris kartus iš eil s. Tarp bakstel jim  

NED KITE lazdel s  m gintuv . B kite 
atsarg s ir neišpilkite skys io iš m gintuv lio. 

minio pob dis ir ši  nurodym  laikymasis turi 
takos tyrimo rezultatams. 

3. Aplikatoriaus lazdel  kartu su miniu statykite  
gintuv  ir tinkamai j  uždarykite. 

4. Gerai pakratykite m gintuv , kad minys 
susimaišyt  su skiedimo buferiu. 

Pastaba:
NADAL® FOB75 slapto kraujo išmatose nustatymo 
testas yra skirtas naudoti tik su žmogaus išmatomis. 
sp kite pacientes, kad miniai netur  b ti imami trys 

dienos iki menstruacij , menstruacij  metu ir 3 dienos 
po j ; taip pat miniai neturi b ti imami kraujavimo iš 
hemorojaus bei kraujo šlapime atveju arba jeigu 
tuštinantis reikia sitempti. 
Didelis alkoholio, aspirino ar kit  vaist  kiekis gali 
sukelti virškinimo trakto dirginim , lemiant  slapt  
kraujavim . Tiriamasis tur  nevartoti toki  medžiag  
mažiausiai 48 valandas prieš tyrim . 
Prieš tyrim  nereikia laikytis mitybos apribojim . 
Atlikite test  kuo grei iau po minio pa mimo. 
Nepalikite mini  kambario temperat roje per ilgai. 
Apskritai, 2–8 °C temperat roje miniai netur  b ti 
laikomi ilgiau nei 7 dienas. minius galima gabenti  
klinik  kambario temperat roje, ta iau reik  tai 
padaryti ne ilgiau nei per 2 valandas. Prieš tyrim  

giniai turi pasiekti kambario temperat . 
 

 
1. Prieš tyrim  palaukite, kol testin s kaset s ir 

pacient  m giniai (išgauti miniai) pasieks kambario 
temperat  (15 °C – 30 °C). 

2. Išimkite testin  kaset  iš sandaraus folijos maišelio ir 
pad kite j  ant švaraus, lygaus paviršiaus. 
Paženklinkite testin  kaset  paciento ar kontroliniu 
identifikatoriumi. Norint gauti geriausius rezultatus, 
tyrimas tur  b ti atliktas per 
vien  valand . 

3.  Gerai supurtykite minio mimo 
gintuv , kad išmat minys 

susimaišyt  su skiedimo buferiu. 
4.  Nuimkite balt  apsaugin  dangtel  

nuo minio mimo m gintuv lio. 
Naudodami popierin  servet , 
nulaužkite m gintuv lio galiuk  
sukamuoju judesiu. 

5. Laikykite m gintuv  vertikaliai 
ir lašinkite 3 lašus tirpalo  
minio ang  (S) testin je 

kaset je.  
Venkite oro burbuliuk  

susidarymo minio angoje (S) ir 
nelašinkite jokio tirpalo  rezultat  dal . 

6. Tyrimo rezultatus interpretuokite po 5 min. 
Neinterpretuokite tyrimo rezultat  v liau 
nei po 10 minu . 

10. Rezultat  aiškinimas  
Teigiamas rezultatas:
Ant membranos išryšk ja dvi 
spalvotos linijos. Viena linija 
išryšk ja kontrolin s linijos (C) 
dalyje, o kita – testin je dalyje (T). 

Neigiamas rezultatas:
Kontrolin je dalyje (C) išryšk ja 
tik viena raudona linija. Testin je 
dalyje (T) linija neišryšk ja.  
Negaliojantis rezultatas:
Neišryšk ja kontrolin  linija (C). 
Jei atliekant tyrim  neišryšk jo 
kontrolin  linija, testo rezultatas yra 
negaliojantis. Perži kite 
proced ros tvark  ir pakartokite 
tyrim  naudodami nauj  testo 
kaset . Jeigu problema išlieka, 
nebenaudokite testo rinkinio ir 
susisiekite su platintoju. 
Pastaba:
Testo linijos testin je dalyje spalvos intensyvumas gali 
kisti priklausomai nuo anali  koncentracijos m ginyje. 

l šios priežasties testin je zonoje išryšk jusi bet kurio 
atspalvio linija tur  b ti laikoma teigiamu rezultatu. 
Atsiminkite, kad tai yra kokybinis testas – jis neskirtas 
vertinti anali  koncentracijos m ginyje. 

Dažniausiai kontrolin  linija neišryšk ja jeigu yra 
naudojamas nepakankamas m ginio kiekis, nesilaikoma 
testo naudojimo proced ros arba yra pasibaig s testo 
naudojimo terminas. 

9.   Tyrimo proced ra 
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Testin se juostel se yra naudojama vidaus 
proced rin s kontrol s priemon .  
Jeigu kontrolin s linijos zonoje (C) išryšk ja spalvota 
linija, tai laikoma teigiama vidaus proced rine 
kontrole, patvirtinan ia pakankam  m ginio t  ir 
teising  testo naudojimo b . 
Kai tiriami išmat  m giniai, d l pradin s minio 
spalvos fonas gali atrodyti šiek tiek gelsvas (d l 
fekalinio minio spalvos). Tai yra priimtina tol, kol 
netrukdo interpretuoti tyrimo rezultat . Tyrimas 
negalioja, jeigu fonas nepasidaro skaidrus ir trukdo 
matyti rezultat . 

12. Apribojimai                                                                                         
 NADAL® FOB75 slapto kraujo išmatose 

nustatymo testas yra skirtas tik profesionaliai in-vitro 
diagnostikai. Jis turi b ti naudojamas tik kokybiniam 
žmogaus hemoglobino aptikimui. 
 Išmat miniuose kraujo gali b ti ir d l kit  

priežas  nei kraujavimas iš tiesiosios žarnos, 
pavyzdžiui, d l kraujavimo iš hemorojaus, kraujo 
šlapime arba skrandžio sudirgimo.  
 Neigiami rezultatai nereiškia kraujavimo 

galimyb s nebuvimo, kadangi kai kurie polipai ir 
kolorektalin s dalies v žys gali sukelti kraujavim  su 
pertr kiais arba visai nesukelti kraujavimo. Be to, 
kraujas gali b ti netolygiai pasiskirst s išmat  
minyje, o ankstyvoje stadijoje storosios žarnos 

polipai gali nekraujuoti. 
 Šlapimas ir pernelyg stiprus minio 

praskiedimas klozeto vandeniu gali lemti klaidingus 
testo rezultatus. 
 NADAL® slapto kraujo išmatose 

nustatymo testas gali rodyti sumaž jus  jautrum  
kraujavimui viršutin je virškinimo trakto dalyje, 
kadangi kraujas jud damas virškinamuoju traktu ýra.  
 Ne visada kraujavimas tiesiojoje žarnoje 

vyksta d l ikiv žini  ar v žini  polip . Kaip ir vis  
diagnostini  test  atveju, diagnoz  turi patvirtinti 
gydytojas, vertin s visus laboratorini  tyrim  
rezultatus 
 13. Veiksmingumo charakteristikos                              

Analitinis jautrumas
 giniai, kuri  sud tyje žmogaus 

hemoglobino koncentracija yra lygi arba didesn  nei 
75 ng/ml, duoda teigiam  rezultat . Kai kuriais 
atvejais m giniai, kuri  sud tyje žmogaus 
hemoglobino koncentracija yra mažesn  nei 75 ng/ml, 
taip pat gali duoti teigiam  rezultat 
„Kablio“ arba prozonos efektas:
NADAL® FOB75 slapto kraujo išmatose nustatymo 
testo naudojimo ribos yra   nuo 3,75 µg/g iki 250 µg/g 
išmat  (= 75 –5000 ng/ml). Esant didesnei 
koncentracijai testas rodo „didel s doz s „kablio“ ar 
prozonos efekt “. Numanomu „kablio“–prozonos efekto 
atveju praskieskite m gin  ir pakartokite tyrim . 

Analitinis specifiškumas:
NADAL® FOB75 slapto kraujo išmatose nustatymo 
testas reaguoja su žmogaus hemoglobinu; testas nerodo 
kryžmin s reakcijos su galvij , kalakut , kiauli , triuši , 
višt , arkli  ir ožk  kraujo hemoglobinu esant iki 1 mg/ml 
koncentracijai.  
Jautrumas: 86,3 % 
Specifiškumas: 93,8 % 
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