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NAVODILO ZA UPORABO
TESTA

PROPPER SERACULT
Fecal Occult Blood Test

PP-371001

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.
Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!
Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.
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Seracult test je hiter in enostaven za uporabo pri določevanju krvi v blatu. Uporablja se za
kvalitativo profesionalno določitev krvi v blati gastrodestinalnega trakta.

POVZETEK
Seracult hitri test je namenjen za rutinsko sistematsko preiskavo telesa, za rutinsko
bolnišnično preiskavo in kot presejalni test odkrivanja kolorektalnega raka.

OPOZORILA
- Samo za strokovno in vitro diagnostično uporabo.
- Prosimo, da testa ne uporabljate po datumu, odtisnjenem na embalaži.
- Testna ploščica mora biti v škatli do začetka uporabe.
- Vsi vzorci so potencialno nevarni, zato svetujemo, da z njimi ravnate kot s kožnimi

snovmi.

SHRANJEVANJE IN STABILNOST
• Test shranjujte v originalni embalaž pri sobni temperaturi med 15-30°C.
• Testna ploščica je stabilna do datuma, odtisnjenega na embalaži.
• Testa ne izpostavljamo vročini, soncu, fluorescentni svetlobi in ultravijoličnemu

sevanju. Modra svetloba lahko povzroči porumenitev testa.
• Testa ne zmrzujete.
• Prosimo, da testa ne uporabljate po datumu odtisnjenem na embalaži.
• Ko enkrat odprete embalažo, so preostali testi uporabni samo še do 90 dni.

PRIPRAVA PACIENTA NA TESTIRANJE
Pacient naj jé:

• Priporočeno je zaužitje zelenjave kot so špinača, koruza, zelena solata.
• Pacient na jé vlakninasto hrano kot so žitni otrobi, kikiriki in pokovka.
• Dovoljeno je sadje kot so jabolka, grozdje, koščičarji.

Pacient naj ne zaužije:
• Meso naj ne jé dva dni pred testiranjem in tekom testiranja. Zaužitje surovega ali
slabo pečenega mesa lahko dá napačen rezultat.
• Zelenjave kot so: cvetača, rdeča redkev, repe, brokoli, melona.
• Na dan lahko zaužije do 250 mg C-vitamina.
• Dodatek k prehrani, ki je bogato z železom.
• Aspirin in druga zdravila, katera lahko povzročijo draženje črevesja.

Opomba:
Če pacient mora jemati zdravila tekom testiranja, naj se o tem pogovori s svojim zdravnikom.

MATERIAL
Priloženi material za testiranje
- test
- palčka za nanos vzorca
- razvijalec
- navodila za uporabo

Dodatno potreben material
− posodica za vzorec blata
− ura
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NAVODILA ZA UPORABO
Pred začetkom natančno preberite navodila za uporabo.

1. Na prvo stran testa napišite podatke o pacientu, laboratoriju.
2. Test položite na ravno, vodoravno podlago in ga odprite. S palčko za nanos vzorca

nanesite tanko plast vzorca v prvo okence gvajak impregniranega papirja.
3. Odpremo in na zadnjo stran testa kanemo 2 (dve) kapljici razvijalca.
4. Počakajte. Rezultat odčitajte po 60-60 sekundah po aplikaciji razvijalca.
5. V kolikor odvzet vzorec vsebuje okultno kri, hemoglobin iz krvi reagira z razvijalcem in

skupaj z gvajak papirjem dá modro barvo.

ODČITAVANJE REZULTATA

POZITIVEN REZULTAT
Oba okenca pomodrita. Vsak odtenek modre barve po 60 sekundah je pokazatelj krvi v
blatu.

NEGATIVEN REZULAT
Okenca ne pomodrita. Odsotnost modre barve je pokazatelj odsotnosti krvi v blatu.

NEVELJAVEN REZULTAT
Rezultat je neveljaven, če se ne pojavi modra lisa v kontrolnem področju.
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Servis Mikro + Polo

Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij
strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij

tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je REŠEVATI VAŠE TEŽAVE in s tem skrbeti za nemoten potek dela
v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatur in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte
povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve
našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš SERVISNI CENTER na telefonsko številko:
+386 (0)2 614 33 57 ali nam pišite na e-pošto: service@mikro-polo.si

Cert i fikat ISO 9001 | Akreditaci jska list ina LK-023 | Č lani protikoruptivne organizacije TRACE | Certi f ikat Družini pri jazno podjet je


