
4.  Kai tik pasirodys 
spalva aktyvacijos 
žiede, nuspauskit 
įrenginį, jog aktyvuoti.
Išgirsit išskirtinį 
spragtelėjimą

activation circle

5.  Pasibaigus atitinkamam laiko
tarpsniui, įvertinkit 
rezultatus

Mėlynas taškas=teigiama
Betkoks spalvos išryškėjimas 
mėginio vietoje rodo teigiamą 
rezultatą.
SNAP ® cPL™ testas ir

SNAP ® fPL™ testas yra 
išimtys, nes jie pateikia
lyginamuosius pavyzdžius.

Rezultatų vertinimas

Kraujo/serumo/plazmos mėginio testo atlikimas 

SNAP® t estų rinkinio naudojimas
Gyvūno sveikatos tikrinimas be spėliojimų

Fekalijų mėginio testo atlikimas

1.  Tepinėlio mėginį patalpinti į 
vienkartinį mėgintuvėlį.
Palenkti bumbulą, jog 
pažeisti plomą ir išlaisvinti 
konjugatą

3.  Paspausti bunnulą, jog 
įlašinti 5 lašus mėginio 
į SNAP® įrenginio 
mėginio “šulinį”

1.  Įlašinti 3 lašus meginio ir 
4 lašus konjugato į 
vienkartinį mėgintuvėlį

3.  Visą mėginio turinį 
supilti į SNAP® įtaiso 
mėginio “šulinį”

2.  Švelniai apversti 
mėgintuvėlį su 
mėginių 4-5 kartus

2.  Spausti ir atpalaiduoti
bumbulą 3-4 kartus, 
jog sumaišyti mėginį 
su konjugatu

4Dx® Plus—Kasmetiniui šunų tikrinimui 
dėl šešių pernešėjų platinamų ligų

Heartworm RT—Kasmetiniui šunų 
tikrinimui dėl širdies kirminų

E. canis/ 
E. ewingii Ab

Širdies kirminai AgLaimo liga Ab

A. phagocytophilum/ 
A. platys Ab
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FIV/FeLV Combo —Testas katėms 
priklausančioms rizikos grupei ar su 
ligos simptomas

FIV Ab FeLV Ag

R
E

T
R

O
V

IR
U

S
A

S

10

Parvo —Testas šunims, kuriems 
pasireiškia staigus mieguistumas, 
vėminas, karščiavimas, viduriavimas

Giardia—Testas šunims ir katėms, 
kurie viduriuoja

Parvovirus Ag Giardia Ag
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cPL   (šunų kasos specifinė lipazė) —Testas šunims, kurie vemia, jaučia pilvos srities skausmus ir/ar yra anoreksiški

fPL   (kačių kasos specifinė lipazė) —Testas katėms, su apatijos požymiais, sumažėjusiu apetitu, dehidratacija, 
storio netekimu, vėminų ir/ar viduriavimu

P
A

N
K

R
E

A
T

IT
A

S

Normalus kiekis
Mėginio taškas yra šviesesnis nei etalono taškas

Etalonas
Kasos specivinė
lipazė

Nenormalus kiekis
Mėginio taškas yra tokios pačios spalvos arba tamsesnis 
nei etalono taškas

8°C

2°C10
Serumo

mėginys

Raidos laikas minutėmis. Laikyti kambario temperatūroje arba šaldytuve.

Visi komponentai turi būti kambario temperatūros prieš pradedant testą.
Svarbu
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Laikyti šaldytuve.

Teigiama
kontrolė

Širdies kirminai Ag

Teigiama
kontrolė

Teigiama
kontrolė

Neigiama
kontrolė

Teigiama
kontrolė

Teigiama
kontrolė

Leishmania — Pavasariniui šunų 
tyrimui dėl Leišmaniozės

Leishmania Ab
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Teigiama
kontrolė


