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Įvadas 

Atsargumo priemonės 

Pastaba: įrangą naudojant ne pagal paskirtį galima pakenkti jos saugumui. 
 
Analizatorius neturi jokių komponentų, kuriuos galėtų taisyti naudotojas. NEARDYTI. 
„Catalyst One“ kintamosios srovės adapterio elektros tinklo įtampa 100–240 V ~, 50–60 Hz. Visą įrangą junkite tik į 
deramai įžemintus elektros lizdus. 
 
Naudokite tik pridedamą KS maitinimo adapterį ir KS maitinimo laidą. Ištraukite KS maitinimo laidą iš sieninio 
elektros lizdo, jeigu: 
• pastebėjote, kad KS maitinimo laidas arba NS maitinimo laidas yra suskeldėjęs arba kitaip pažeistas; 
• ant KS maitinimo adapterio pateko vandens arba kitų skysčių. 

Atsargos priemonės tinkamam veikimui užtikrinti 

Arti analizatoriaus arba su juo nenaudokite tam tikrų skysčių, aerozolių (pvz., suslėgto oro balionėlių), tirpiklių, 
amoniako ar kitų medžiagų, kurios galėtų turėti įtakos rezultatams. 

Analizatoriaus priežiūra 

Ant analizatoriaus nerekomenduojama krauti kitos įrangos arba indų.  
Analizatorių laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių ir liepsnos. 
SAUGOKITE savo įrangą nuo drėgmės, lietaus arba išsiliejusio skysčio.  
Elkitės atsargiai, kad neaplietumėte prietaiso vandeniu ar kitais skysčiais. 
NENAUDOKITE ant analizatoriaus tirpiklių, rašalinių žymeklių, purškalų su lakiais skysčiais arba lako – šios medžiagos 
gali pažeisti išorinį korpusą. Analizatorių valykite tik švelniu muilu ir lengvai sudrėkinta šluoste, valykite tik tuomet, 
kai prietaisas yra išjungtas. 

Tarptautinių simbolių paaiškinimas 

Pakuotės dažnai žymimos tarptautiniais simboliais, kurie vaizdžiai nurodo su gaminiu susijusią konkrečią informaciją 
(pvz., galiojimo laiką, ribines temperatūras, partijos kodą ir t. t.). Siekdama naudotojams pateikti informaciją lengvai 
suprantama forma „IDEXX Laboratories“ įmonė tarptautiniais simboliais žymi savo analizatorius, produktų dėžutes, 
juos naudoja etiketėse, informaciniuose lapeliuose bei instrukcijose. 
 

Simbolis Aprašymas  Simbolis Aprašymas 

 

Sunaudoti iki  

 

Temperatūros ribos 

 

Partijos kodas (partija)  

 

Viršutinė temperatūros 
riba 

 

Serijos numeris  

 

Skaityti naudojimo 
instrukciją 

 

Katalogo numeris  

 

Laikyti atokiau nuo 
tiesioginių saulės spindulių 

 

Įgaliotasis atstovas 
Europos Bendrijoje 

 

 

EEĮ atliekų direktyva 
2002/96/EB 

 

Gamintojas  

 

Biologiniai pavojai 

 

Atsargiai, žr. lydinčius 
dokumentus 

 

 

Nenaudoti pakartotinai 

 



Simbolis Aprašymas  Simbolis Aprašymas 

 

Atsargiai, karštas 
paviršius 

 

 

Elektrostatiniams krūviams 
jautrus prietaisas 

 

Laikyti sausoje vietoje  

 

Trapus turinys 

 

Šia puse į viršų  

 

Pagaminimo data 

 

Neužšaldyti    

Kiti simboliai 

Simbolis Aprašymas  Simbolis Aprašymas 

 

USB simbolis  

 

„Ethernet“ / tinklo 
simbolis 

 

Bevielio ryšio simbolis    

 

Kaip pradėti 

Įvadas 

Sveikiname pradėjus naudotis IDEXX įmonės naujos kartos cheminės sudėties analizatoriumi „Catalyst One*“. 
 
Lankstus analizatoriaus „Catalyst One“ testų meniu leidžia stebėti specifinių organų sveikatos būklę, pakartotinai 
tikrinti vertes skirtingu laiku ir pritaikyti tyrimų rinkinius pagal individualius poreikius papildant CLIP atskirais testais. 
Su vienu mėginiu galima atlikti iki 25 testų (dėl išsamaus atskirų skaidrių ir CLIP sąrašo žr. 12 psl.). 
 
Analizatorius „Catalyst One“ skirtas naudoti tik veterinarijai. 
 
„IDEXX VetLab* Station“ prijungimo galimybė 
Analizatorius „Catalyst One“ priklauso „IDEXX VetLab“* analizatorių komplektui, visus juos galima jungti prie „IDEXX 
VetLab Station“ (IDEXX laboratorijos informacijos valdymo sistemos). Prijungus keletą analizatorių prie „IDEXX 
VetLab Station“, galima nuodugniau ištirti paciento sveikatą, vienoje ataskaitoje peržiūrėti skirtingais analizatoriais 
atliktų testų rezultatus, analizuojant parametrų kitimą įvertinti ligos progresavimą ir t. t. 
 
Prijungę analizatorių „Catalyst One“ prie „IDEXX VetLab Station“ galėsite: 
• automatiškai peržiūrėti anksčiau pacientui atliktų testų rezultatus ir lengvai juos palyginti; 
• pagerinti komunikaciją su klientu naudodami iliustruotą diagnostikos arba gydymo eigos spausdintinę 

medžiagą; 
• susieti neįprastas vertes su ekspertų aprašymais bei įprastomis priežastimis; 
• išspausdinti informaciją, kad galėtumėte geriau paaiškinti savo klientams rezultatų svarbą; 
• suteikti galimybę naujiems darbuotojams mokytis nepriklausomai; 
• išmokti deramus protokolus ir sužinoti patarimus dėl geriausių metodų. 



IDEXX sausų skaidrių technologija 
Analizatorius „Catalyst One“ naudoja pačią tiksliausią vidaus tyrimams prieinamą technologiją – sausų skaidrių 
technologiją. Sausų skaidrių technologijoje naudojami atskiri sluoksniai, kurie iki minimumo sumažina nešvarumų 
kiekį ir leidžia gauti pačius tiksliausius rezultatus netgi iš užterštų mėginių. 
 

 

Iš paciento paimtas mėginys užtepamas ant viršutinio paskirstymo 
sluoksnio 
Paskirstymo sluoksnis 
Mėginys tolygiai paskirstomas 
Filtravimo sluoksnis 
Iki minimumo išfiltruoja medžiagas, trukdančias gauti tikslius 
rezultatus 
Reagento sluoksnis 
Reagentas reaguoja su mėginiu 
Indikatoriaus sluoksnis 
Sureagavęs mėginys paimamas spektrinei analizei 
Atraminis sluoksnis 
Optinė sąsaja 

 
Kaip tai veikia 
Kad pateiktų ištirto mėginio rezultatus, analizatorius atlieka keletą svarbių procedūrų. Į Catalyst One analizatorių 
įstačius skaidres ir mėginį, analizatorius skaidres inkubuoja. Tada, jeigu naudojamas „Catalyst*“ viso kraujo 
separatorius, iš viso kraujo mėginio atskiriama plazma. Tada mėginys tiksliai paskirstomas ant skaidrių, analizatorius 
išmatuoja skaidrės spalvų išryškėjimą ir galiausiai visos panaudotos medžiagos pašalinamos iš analizatoriaus. 
 

„Catalyst One“ dalys 

Analizatoriaus priekis 

 

Šoninės durelės 

Būsenos LED lemputė 

„START“ mygtukas 

Užrakto lemputė 

Mėginio stalčius 

Atliekų stalčius 



Mėginio stalčiaus vidus 
 
Pastaba: šiame paveikslėlyje parodyta, kurioje mėginio stalčiaus vietoje reikėtų padėti mėginio indelį ir viso kraujo 
separatorių. Vienam tyrimui neįstatykite viso kraujo separatoriaus IR mėginio indelio. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Analizatoriaus šonas 
 

 
 
Analizatoriaus galinė dalis 
 

 
 
 

Pipetės galiukai Kitos reagentų eksploatacinės medžiagos 

Viso kraujo 
separatorius 

Mėginio 
indelis 

Skaidrės / CLIP 
Fenobarbitalio (PHBR) reagento 
eksploatacinė medžiaga / automatinio 
skiedimo indeliai 

Šoninės durelės 
Centrifugos dangtelis 
(paveikslėlyje uždarytas) 

Centrifugos dangtelio 
atidarymo svirtis 

Maitinimo lizdas „Ethernet“ lizdas 



Analizatoriaus būsena 

Priekinėje analizatoriaus „Catalyst One“ pusėje esanti diodinė (LED) indikacinė lemputė nurodo analizatoriaus 
būseną. 
 
Pastaba: analizatoriaus būseną taip pat galima nustatyti pagal „IDEXX VetLab Station“ pagrindiniame lange rodomą 
piktogramą. 

LED spalva Aprašymas 

Žalia (šviečia nuolat) PASIRUOŠĘS; analizatorius yra paruoštas tirti mėginius arba atlikti priežiūros darbus 

Žalia (pulsuoja) BUDĖJIMO REŽIMAS 

Geltona (šviečia 
nuolat) 

VYKDOMA; analizatorius tiria mėginį arba atlieka kitą operaciją 

Geltona (pulsuoja) Analizatorius laukia, kol naudotojas pradės tirti mėginį po to, kai iš „IDEXX VetLab Station“ 
buvo gauta informacija apie klientą 

Raudona (mirksi) KLAIDA; įvyko klaida; peržiūrėkite klaidos arba įspėjimo pranešimus „IDEXX VetLab Station“ 

Reagavimas į perspėjimo signalą 

Analizatoriui susidūrus su kokia nors problema „IDEXX VetLab Station“ pavadinimo juostoje viršuje kairėje pusėje 
pasirodo įspėjimo pranešimas, ima mirksėti analizatoriaus „Catalyst One“ priekyje esanti raudona LED lemputė ir 
„IDEXX VetLab Station“ pagrindiniame lange atsiranda „Catalyst One“ piktograma, nurodanti įspėjimo būseną. 
 
Norėdami peržiūrėti įspėjimą 
Atlikite toliau nurodytus veiksmus: 
• Paspauskite „Catalyst One“ piktogramą „IDEXX VetLab Station“ pagrindiniame lange. 
• Paspauskite įspėjimo pranešimą pavadinimo juostoje, kad peržiūrėtumėte įspėjimo pranešimą. Vadovaukitės 

įspėjimo pranešime pateiktais nurodymais. 
 
 

Analizatoriaus „Catalyst One“ diegimas 

Analizatorius „Catalyst One“ veikia kartu su „IDEXX VetLab Station“. 
 
Analizatoriaus „Catalyst One“ diegimas 
1. Dar prieš išpakuodami analizatorių parinkite jam optimalią vietą. Analizatorių reikėtų statyti ant lygaus paviršiaus 

gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo akivaizdžių šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių, kur jis būtų 
apsaugotas nuo šalčio, drėgmės ar vibracijų. Norint pasiekti optimalių rezultatų patalpos temperatūra turėtų būti 
15 °C–30 °C (59 °F–86 °F), o santykinis drėgnumas 15 %–75 %. 

 
SVARBU: užtikrinkite deramą vėdinimą. Analizatoriaus ventiliacinės angos yra ant dugno ir gale. 
 
2. Prijunkite analizatorių prie maršrutizatoriaus: 

– Jeigu prietaisą prie „IDEXX VetLab* Station“ planuojate jungti bevieliu ryšiu, pereikite prie 3 punkto (būtinas 
bevielio ryšio funkciją turintis maršrutizatorius). ‡ 

ARBA 
– Jeigu analizatorių prie „IDEXX VetLab Station“ jungsite naudodami laidu prijungiamą maršrutizatorių, 

prietaisą „Ethernet“ kabeliu (pridedamas) įjunkite į skaičiumi pažymėtą maršrutizatoriaus lizdą. 
 
Pastaba: dėl išsamesnės informacijos apie analizatoriaus prijungimą prie maršrutizatoriaus skaitykite prie 
maršrutizatoriaus pridedamą instrukciją. 
 
3. Įjunkite analizatorių „Catalyst One“. Kai „IDEXX VetLab Station“ pagrindiniame lange pasirodys „Catalyst One“ 

piktograma, tai reiškia, kad prijungimas baigtas. 
 
Pastaba: jeigu „Catalyst One“ piktograma „IDEXX VetLab Station“ pagrindiniame lange nepasirodytų per 3 minutes, 
kreipkitės pagalbos į IDEXX techninės pagalbos skyrių. 
 
 



 
‡ Prietaisas su tokia funkcija greitai pasirodys. 
 

Analizatoriaus „Catalyst One“ eksploatacinės medžiagos 

Su analizatoriumi „Catalyst One“ galima naudoti šias eksploatacines medžiagas: 
CLIP, plokštelės ir skaidrės. 
Bet kurią IDEXX skaidrę galima naudoti bet kurios rūšies gyvūno tyrimams atlikti; vis dėlto normos ribos gali ne 
visuomet būti nurodytos (dėl išsamesnės informacijos žr. išnašas). 
 

Cheminė medžiaga Santrumpa 
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Albuminas ALB          

Šarminė fosfatazė ALKP          

Alanino aminotransferazė ALT          

Amilazė AMYL          

Aspartato aminotransferazė AST          

Kraujo karbamido azotas BUN          

Kalcis Ca          

Cholesterolis CHOL          

Kreatinkinazė CK          

Kreatininas CREA          

Chloridas Cl          

C-reaktyvusis baltymas‡ CRP          

Fruktozaminas† FRU          

γ-gliutamiltransferazė GGT          

Gliukozė GLU          

Kalis K          

Laktatas LAC          

Laktato dehidrogenazė LDH          

Lipazė LIPA          

Magnis Mg          

Natris Na          

Amoniakas NH3          

Fenobarbitalis† PHBR          

Neorganinis fosfatas PHOS          

Bendras bilirubinas TBIL          

Bendras baltymas TP          

Bendras T4† TT4          

Trigliceridai TRIG          

Šlapimo kreatininas UCRE          

Šlapimo baltymas UPRO          

Šlapimo rūgštis URIC          

†Patvirtintų normos ribų nėra arklių ir „kitoms“ rūšims. 
†Patvirtintų normos ribų nėra kačių, arklių ir „kitoms“ rūšims.



Suderinamos rūšys 

Specifines normos ribas turinčios rūšys: 
 
Šunys† Galvijai 
Katės† Lamos  
Arkliai† Jūriniai vėžliai 
†Šios rūšys turi konkrečiai rūšiai priskirtus intervalus. Visos kitos rūšys yra kvalifikuojamos kaip „kitos“ rūšys. 
 
Priskirtas orientacines normos ribas turinčių rūšių grupės: 
 
Pastaba: orientacinės normos ribos skirsis dėl šiose grupėse esančių rūšių įvairovės. 
Paukštis Beždžionė Žiurkė 
Šeškas Pelė Avis 
Ožka Kiaulė Gyvatė 
Driežas Triušis Vėžlys 
 

„Catalyst One*“ analizatoriaus naudojimas 

Mėginių analizavimas 

Norint ištirti mėginį „Catalyst One*“ analizatoriumi darbą galima atlikti keturiais skirtingais metodais (skirtinga darbo 
eiga): 
 
• „Analyze Sample“ (mėginio tyrimo) mygtukas – pasirinkite šį metodą, jeigu neturite naudojant „SmartLink*“ 

arba „IDEXX InterLink*“ technologiją prie „IDEXX VetLab* Station“ prijungtos praktikos valdymo sistemos. 
• Laukiančiųjų sąrašas arba Surašymo sąrašas – pasirinkite vieną iš šių metodų, jeigu turite naudojant 

„SmartLink*“ arba „IDEXX InterLink*“ technologiją prie „IDEXX VetLab* Station“ prijungtą praktikos valdymo 
sistemą. Pasirinkę šį metodą sutaupysite laiko, nes į „IDEXX VetLab Station“ nereikės įvesti informacijos apie 
klientą ir pacientą (nes ši informacija jau yra jūsų praktikos valdymo sistemoje). 

• „Ready to Run“ (paruošta darbui) piktograma – pasirinkite šį metodą, jeigu mėginio tyrimą pradėjote pagal kitą 
metodą, bet analizatorius buvo užimtas ir mėginio nebuvo galima ištirti iškart. 

 
Dėl išsamesnės informacijos apie šiuos darbo metodus (darbo eigą), skaitykite „IDEXX VetLab Station“ naudotojo 
vadovą. 

Darbas su skaidrėmis 

Naudojant analizatorių „Catalyst One“, su vienu mėginiu galima atlikti iki 25 testų. Prieš pradėdami atkreipkite 
dėmesį į šiuos dalykus: 
 
• Analizatoriumi „Catalyst One“ galima tirti ir šaldytas CLIP / plokšteles / skaidres (nebūtina atitirpinti); 
• Daugumą CLIP / skaidrių reikia įdėti per 5 minutes nuo pakuotės atidarymo. „Lyte 4 CLIP“ reikia įdėti per 2 

minutes nuo pakuotės atidarymo. 
• Jeigu naudojate „Lyte 4 CLIP“, nepamirškite įdėti jos į mėginių stalčių prieš kitas CLIP arba skaidres. 
 

Mėginių atskiedimas 

Skiesti reikėtų tik tuomet, kai tyrimo vertė nepatenka į registruojamas ribas arba kai mėginyje yra trikdančių 
medžiagų (pvz., vaistų), dėl kurių rezultatas yra nelogiškas arba klaidingas. Naudojant „Catalyst One“ skiesti galima 
automatiškai (analizatorius už jus sumaišo mėginį ir skiediklį) ir rankiniu būdu (prieš dėdami į analizatorių mėginį 
atskiedžiate jūs patys). Norėdami pradėti skiedimą „Select Instruments“ (Instrumentų pasirinkimo) lange paspauskite 
analizatoriaus „Catalyst One“ piktogramą ir tada spauskite „Run Dilution“ (Praskiesti). 
 
Skiesdami mėginius, kurie bus tiriami naudojant analizatorių „Catalyst One“, atminkite šiuos svarbius dalykus: 
 



• Skieskite tik tuos testus, kurių rezultatai nepatenka į registruojamas ribas. Atskiedus testus, kurių rezultatai 
patenka į įprastas ribas, gali būti gauti klaidingi rezultatai. 

• Visos cheminės medžiagos pirmiausia turėtų būti ištirtos naudojant neatskiestą mėginį. Kai kurių tiriamų 
medžiagų, pvz., GGT ir bendro bilirubino, serumo / plazmos koncentracijos yra mažos. Šias tiriamas medžiagas 
galima išplauti netgi atskiedžiant mažiausiu kiekiu. Atskieskite likusį mėginį ir ištirkite likusias chemines 
medžiagas, kurios pirmo tyrimo metu nepateko į registruojamas ribas. 

• Atskieskite tik tuomet, kai šalia testo vertės yra simbolis „daugiau“ (>) arba kai analizatorius informuoja, kad 
norint gauti tikslius rezultatus, būtina atskiesti mėginį. 

• Naudokite mėginio tipui tinkantį deramą skiediklį. 
– Plazmos ir serumo mėginiams naudokite įprastą fiziologinį tirpalą. 
– IDEXX nerekomenduoja „Catalyst*“ viso kraujo separatoriuje rankiniu būdu skiesti viso kraujo – skieskite tik 

atskirtą plazmą. 
– Šlapimui naudokite „Catalyst* Urine P:C“ skiediklį. 

• Naudokite tikslų matavimo prietaisą, pvz., kalibruotą pipetę arba švirkštą. 
• Norėdami gauti geriausius rezultatus, pirmiausia atskieskite koeficientu 1:2 (1 dalis mėginio 1 daliai skiediklio) – 

niekada nenaudokite daugiau kaip 10 dalių skiediklio. 
• Neskieskite mėginių, su kuriais atliekami amoniako, fenobarbitalio, fruktozamino, bendro T4 arba elektrolitų 

tyrimai. 
• Neskieskite nedidelių mėginių siekdami padidinti jų tūrį iki minimalaus. Tokiu būdu atskiestos įprastos 

koncentracijos analizuojamos medžiagos negalima ištirti tiksliai. Tuo atveju, kai mėginį reikia atskiesti norint 
ištirti itin didelės koncentracijos analizuojamas medžiagas, mėginį reikėtų skiesti rankiniu būdu. 

• Automatinis skiedimas bus nutrauktas, jeigu: 
– skiediklio / mėginio kiekis yra nepakankamas; 
– tiriant naudojama pernelyg daug skaidrių. 

 
Mažiausias mėginio kiekis skiedimui 
Mažiausias mėginio kiekis priklauso nuo skiedimo koeficiento ir skiedžiamų skaidrių skaičiaus (žr. žemiau pateiktą 
lentelę). 
 

Mėginio dalys + 
skiediklio dalys = 

skiediklio santykis 

Didžiausias skaidrių 
skaičius vienam 

skiedimui 

Mažiausias mėginio kiekis 
Skiediklio kiekis Serumas, plazma 

arba šlapimas 
Visas kraujas 

1 + 1 = 1:2 5 155 µL 700 µL 300 µL 
1 + 3 = 1:4 10 130 µL 700 µL 300 µL 
1 + 5 = 1:6 10 130 µL 700 µL 300 µL 

1 + 9 = 1:10 10 100 µL 700 µL 300 µL 
 
Skiedimas rankiniu būdu 
 
1:2 koeficientu atskiesto tirpalo ruošimas 
1. Tiksliai išmatuokite pageidaujamą mėginio, kurį skiesite, kiekį ir perkelkite jį į mėginio indelį. 
2. Tiksliai išmatuokite tokį patį skiediklio kiekį ir perkelkite jį į 1 žingsnyje paimtą mėginį. 
3. Kruopščiai išmaišykite mėginį ir skiediklį. 
4. Ištirkite mėginį. 
 
 
Didesniu nei 1:2 koeficientu atskiestų tirpalų ruošimas 
Jeigu skiesti reikia didesniu nei 1:2 koeficientu, visuomet pradėkite nuo pirminio, neskiesto mėginio. Tada laipsniškai 
didinkite skiediklio dalių kiekį, kaip nurodyta skiedimo lentelėje (žemiau). 
 
Kiekiai nurodyti tik kaip pavyzdys. Mėginio dalys + skiediklio dalys = bendras dalių kiekis (skiedimo koeficientas) 
 

Mėginio dalys Skiediklio dalys Bendras dalių kiekis 
(Skiedimo koeficientas) 

1 (100 µL) 0 1 (neskiestas mėginys) 
1 (100 µL) 1 (100 µL) 2 
1 (100 µL) 2 (200 µL) 3 



1 (100 µL) 3 (300 µL) 4 
1 (100 µL) 4 (400 µL) 5 
1 (100 µL) 5 (500 µL) 6 
1 (100 µL) 6 (600 µL) 7 
1 (100 µL) 7 (700 µL) 8 
1 (100 µL) 8 (800 µL) 9 
1 (100 µL) 9 (900 µL) 10 
1 (100 µL) 10 (1 000 µL) 11 

 

Testų rezultatų peržiūra ir spausdinimas 

Testų rezultatai automatiškai atsiunčiami į „IDEXX VetLab Station“ ir įrašomi į atitinkamo paciento ligos istoriją. 
Diagnostikos rezultatų ataskaitoje pateikiami išsamūs visų konkrečią dieną tam pacientui laboratorijoje užsakytų 
testų rezultatai. 
 
Paciento tyrimų rezultatus galima išspausdinti automatiškai kiekvieną kartą, kai jie yra atsiunčiami į sistemą, arba 
išspausdinti rezultatus rankiniu būdu, kai prireikia. 
 
Dėl išsamesnės informacijos, kaip peržiūrėti ir išspausdinti testų rezultatus, skaitykite „IDEXX VetLab Station“ 
naudotojo vadovą. 
 

Į registruojamas ribas nepatenkantys mėginiai 

Kartais tyrimo vertė gali nepatekti į analizatoriaus registruojamas ribas. Tyrimo vertė gali būti didesnė („>“) už 
aukščiausią registruojamą vertę arba dėl mėginyje esančių trikdančių medžiagų rezultatas gali būti nelogiškas arba 
klaidingas. Dėl atskirų cheminių medžiagų registravimo ribų žr. toliau pateiktą lentelę. Jeigu tyrimui vertė yra būtina, 
reikės atskiesti mėginį ir testą pakartoti. 
 

Cheminė 
medžiaga 

JAV vienetai SI vienetai Prancūziški vienetai 

ALB 0,1–6,0  g/dL 1–60  g/L 1–60  g/L 
ALKP 10–2 000  U/L 10–2 000  U/L 10–2 000  U/L 
ALT 10–1 000  U/L 10–1 000  U/L 10–1 000  U/L 
AMYL 5–2 500  U/L 5–2 500  U/L 5–2 500  U/L 
AST 0–1 083  U/L 0–1 083  U/L 0–1 083  U/L 
BUN/UREA 2–130  mg/dL 0,6–46,4  mmol/L 0,034–2,730  g/L 
Ca 1,0–16,0  mg/dL 0,25–4,00  mmol/L 10–160  mg/L 
CHOL 6–520  mg/dL 0,16–13,44  mmol/L 0,06–5,20  g/L 
CK 10–2 036  U/L 10–2 036  U/L 10–2 036  U/L 
Cl 50–160  mmol/L 50–160  mmol/L 50–160  mmol/L 
CREA 0,1–13,6  mg/dL 9–1202  µmol/L 1,0–136,0  mg/L 
CRP 0,1–10,0  mg/dL 1,0–100,0  mg/L 1,0–100,0  mg/L 
FRU 100–1 000  µmol/L 100–1 000  µmol/L 100–1 000  µmol/L 
GGT 0–952  U/L 0–952  U/L 0–952  U/L 
GLU 10–686  mg/dL 0,56–38,11  mmol/L 0,10–6,86  g/L 
K 0,8–10  mmol/L 0,8–10  mmol/L 0,8–10,0  mmol/L 
LAC 0,50–12,00  mmol/L 0,50–12,00  mmol/L 0,50–12,00  mmol/L 
LDH 50–2 800  U/L 50–2 800  U/L 50–2 800  U/L 
LIPA 10–6 000  U/L 10–6 000  U/L 10–6 000  U/L 
Mg 0,5–5,2  mg/dL 0,21–2,17  mmol/L 5,0–52,0  mg/L 
Na 85–180  mmol/L 85–180  mmol/L 85–180  mmol/L 
NH3 0–950  µmol/L 0–950  µmol/L 0–950  µmol/L 
PHBR† 5–55  µg/mL 5–55  µg/mL 5–55  µg/mL 
PHOS 0,2–16,1  mg/dL 0,06–5,19  mmol/L 2,00–161,00  mg/L 
TBIL 0,1–27,9  mg/dL 2–477  µmol/L 1,0–279,0  mg/L 
TP 0,5–12,0  g/dL 5–120  g/L 5–120  g/L 



TRIG 10–375  mg/dL 0,11–4,23  mmol/L 0,10–3,75  g/L 
TT4 (canine) 0,5–10,0  µg/dL 6,43–128,70  nmol/L 6,43–128,70  nmol/L 
TT4 (kačių) 0,5–20,0  µg/dL 6,4–257,4  nmol/L 6,4–257,4  nmol/L 
UCRE 6–350  mg/dL 0,06–3,50  g/L 0,06–3,50  g/L 
UPRO 5–400  mg/dL 0,05–4,00  g/L 0,05–4,00  g/L 
URIC 0,1–20  mg/dL 6–1 190  µmol/L 1–200  mg/L 

† 1 µg/mL = 4,31 µmol/L 
 

Analizatoriaus nustatymų keitimas 

Garso nustatymų‡ keitimas 

Susidūręs su problema analizatorius ims pypsėti. Norėdami išjungti garsą arba pareguliuoti garsumą galite pakeisti 
garso nustatymus. 
 
1. Paspauskite „IDEXX VetLab Station“ pagrindiniame lange „Instruments“ (instrumentai). 
2. Paspauskite „Catalyst One“ šoninę juostą. 
3. Jeigu nenorite, kad analizatorius skleistų bet kokius garsus, „Sound“ (garso) srityje spauskite „Off“ (išjungta). 
ARBA 
4. Jeigu norite, kad skleidžiamas garsas būtų mažas, „Sound“ (garso) srityje spauskite „Low“ (žemas). 
ARBA 
5. Jeigu norite, kad skleidžiamas garsas būtų didelis, „Sound“ (garso) srityje spauskite „High“ (aukštas). 

Budėjimo režimo įjungimas 

Galite pakeisti analizatoriaus nustatymus, kad kiekvieną dieną tam tikru paros metu jis automatiškai persijungtų į 
budėjimo režimą arba galite nedelsdami įjungti budėjimo režimą. 
 
1. Paspauskite „Instruments“ (instrumentai) IDEXX VetLab Station pagrindiniame lange. 
2. Paspauskite „Catalyst One“ šoninę juostą. 
3. Jeigu nenorite, kad analizatorius niekada nepersijungtų į budėjimo režimą, „Standby“ (budėjimo) srityje 

spauskite „Never“ (niekada). 
ARBA 

4. Jeigu norite, kad kiekvieną dieną tam tikru metu analizatorius persijungtų į budėjimo režimą, spauskite „Daily“ 
(kasdien) 

6. „Standby“ (budėjimo) srityje ir iš išskleidžiamo sąrašo pasirinkite pageidaujamą pradžios laiką. 
ARBA 

5. Jeigu norite, kad analizatorius nedelsiant persijungtų į budėjimo režimą, „Standby“ (budėjimo) srityje spauskite 
„Now“ (dabar). 

Budėjimo režimo išjungimas 

Galite nustatyti analizatorių, kad budėjimo režimas būtų išjungtas kiekvieną dieną tam tikru paros metu arba išjungti 
nedelsdami. 
1. Paspauskite „IDEXX VetLab Station“ pagrindiniame lange „Instruments“ (instrumentai). 
2. Paspauskite „Catalyst One“ šoninę juostą. 
3. Jeigu norite, kad kiekvieną dieną tam tikru metu analizatorius persijungtų iš budėjimo režimo, „Exit Standby“ 

(budėjimo režimo išjungimo) srityje spauskite „Daily“ (kasdien) ir iš išskleidžiamo sąrašo pasirinkite 
pageidaujamą pradžios laiką. 
ARBA 

4. Jeigu norite, kad analizatorius nedelsiant persijungtų iš budėjimo režimo, „Exit Standby“ (budėjimo režimo 
išjungimo) srityje spauskite „Now“ (dabar). 

 
 
 
 
‡ Prietaisas su tokia funkcija greitai pasirodys. 



 

Mėginių paruošimas ir saugojimas 

Mėginių tipai, kuriuos galima naudoti su „Catalyst* CLIP“ ir skaidrėmis 

Su „Catalyst* CLIP“ ir skaidrėmis galima naudoti šių tipų mėginius: 

CLIP / Skaidrės Santrumpa 
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Chem 17 CLIP Netaikoma      

Chem 15 CLIP Netaikoma      

Chem 10 CLIP Netaikoma      

Arklių 15 CLIP Netaikoma      

NSAID 6 CLIP Netaikoma      

UPC plokštelė Netaikoma      

Lyte 4 CLIP Netaikoma      

Albuminas ALB      

Šarminė fosfatazė ALKP      

Alanino aminotransferazė ALT      

Amilazė AMYL      

Aspartato aminotransferazė AST      

Kraujo karbamido azotas BUN/UREA      

Kalcis Ca      

Cholesterolis CHOL      

Kreatinkinazė CK      

Kreatininas CREA      

C-reaktyvusis baltymas CRP      

Fruktozaminas (dalies numeris 99-
0003341) 

FRU      

γ-gliutamiltransferazė GGT      

Gliukozė GLU      

Laktatas LAC      

Laktato dehidrogenazė LDH      

Lipazė LIPA      

Magnis Mg      

Amoniakas NH3      

Fenobarbitalis PHBR      

Neorganinis fosfatas PHOS      

Bendras bilirubinas TBIL      

Bendras baltymas TP      

Bendras T4 TT4      

Trigliceridai TRIG      

Šlapimo rūgštis URIC      

 

Mėginių ruošimas tyrimui analizatoriumi „Catalyst One“  

Analizatoriumi „Catalyst One“ galima tirti neapdoroto viso kraujo, ličio heparinu apdoroto viso kraujo, plazmos, 
serumo ir šlapimo mėginius. 
 



SVARBU: cheminei analizei nenaudokite EDTA arba natrio heparino. 
 
Neapdoroto viso kraujo mėginio ruošimas 
(Naudojant ličio heparino viso kraujo separatorių) 
 
1. Nuimkite žalią ličio heparino viso kraujo separatoriaus dangtelį, kad paruoštumėte jį mėginio ėmimui. 
2. Paėmę mėginį iškart (kad nesusidarytų krešulys) neapdorotu švirkštu be adatos įlašinkite 0,6–0,8 cc neapdoroto 

(be priedų) viso kraujo į ličio heparino viso kraujo separatorių. 
 
Patarimas: siekiant užtikrinti, kad į separatorių bus pripiltas reikiamas kiekis medžiagos, ant jo yra pažymėta linija, iki 
kurios ir reikia pilti. 
 
Pastaba: Ličio heparino viso kraujo separatoriuje galima naudoti heparinizuotus mėginius, išskyrus tuos atvejus, kai 
atliekami kačių AST, LDH arba CK tyrimai. Tiriant kačių mėginius ir naudojant dvigubą dozę tyrimų rezultatai gali būti 
aukštesni. 
 
3. Švelniai pasukite (neapverskite ir nepurtykite) viso kraujo separatorių bent 5 kartus, kad sumaišytumėte mėginį 

su antikoaguliantu. 
 
Atsargiai: prieš dėdami separatorių į analizatorių įsitikinkite, kad dangtelis yra nuimtas. 

 
Pripildykite iki apatinės ant separatoriaus esančios linijos (0,7 cc [700 µL]) 
 
Plazmos pavyzdžio ruošimas 
1. Naudokite tinkamą mėgintuvėlį ir ėmimo prietaisą. 
2. Švelniai įtraukite mėginį ir perkelkite, jeigu reikia. 

Pastaba: įsitikinkite, kad kraujo ir ličio heparino santykis yra tinkamas. 
3. Švelniai apverskite (nepurtykite) mėginį 30 sekundžių, kad sumaišytumėte. 
4. Išcentrifuguokite mėginį. 
5. Perkėlimo pipete (arba 300 µL pipete) perkelkite reikiamą kiekį pavyzdžio į analizatoriaus „Catalyst“ mėginio 

indelį (įsitikinkite, kad mėginio indelyje nėra burbuliukų). Medžiagos kiekis priklauso nuo tyrimo metu 
naudojamų skaidrių skaičiaus; dėl išsamesnės informacijos skaitykite skirsnį „Tinkama mėginio indelio talpa“. 

 
 
Serumo mėginio ruošimas 
1. Naudokite tinkamą mėgintuvėlį ir ėmimo prietaisą. 
2. Švelniai įtraukite mėginį ir perkelkite, jeigu reikia. 
3. Palaukite bent 20 minučių, kad mėginys sukrešėtų. 
4. Išcentrifuguokite mėginį. 
5. Perkėlimo pipete (arba 300 µL pipete) perkelkite reikiamą kiekį pavyzdžio į analizatoriaus „Catalyst“ mėginio 

indelį (įsitikinkite, kad mėginio indelyje nėra burbuliukų). Medžiagos kiekis priklauso nuo tyrimo metu 
naudojamų skaidrių skaičiaus; dėl išsamesnės informacijos skaitykite skirsnį „Tinkama pavyzdžio indelio talpa“. 



 
 
Šlapimo mėginio ruošimas 
1. Paimkite mėginį cistocentezės (rekomenduojama) būdu, naudodami kateterį ar surinkdami laisvai. 
2. Perkelkite mėginį į vienkartinį mėgintuvėlį. 
3. Išcentrifuguokite mėginį. 
4. Perkėlimo pipete (arba 300 µL pipete) perkelkite reikiamą kiekį paviršinio šlapimo į analizatoriaus „Catalyst“ 

mėginio indelį (įsitikinkite, kad mėginio indelyje nėra burbuliukų). Medžiagos kiekis priklauso nuo tyrimo metu 
naudojamų skaidrių skaičiaus; dėl išsamesnės informacijos skaitykite skirsnį „Tinkama pavyzdžio indelio talpa“. 

 

Tinkama mėginio indelio talpa 

Plazmos, serumo arba šlapimo mėginio tūris priklauso nuo tyrimui naudojamų skaidrių skaičiaus: 
Skaidrių skaičius Medžiagos kiekis mėginio indelyje (µL) 

1 60 
2 70 
3 80 
4 90 
5 100 
6 110 
7 120 
8 130 
9 190 

10 200 
11 210 
12 220 
13 230 
14 240 
15 250 

16 260 
17 270 
18 280 

 

Mėginio apžiūra po centrifugavimo 

Rekomenduojama atidžiai apžiūrėti mėginį po centrifugavimo centrifugoje ir (arba) analizatoriuje (tiriant viso kraujo 
separatoriumi). Mėginyje matomos fibrino gijos gali trukdyti lašinti mėginį pipete. Tokiu atveju gali tekti išmaišyti 
serumą / plazmą medine mentele, pakartotinai išsukti mėginį ir tik tada tęsti tyrimą. 
 
Rezultatams įtakos gali turėti įvairūs sveikatos sutrikimai, pvz., hemolizė. Atsižvelgdami į toliau aprašytus 
pastebėjimus galite nuspręsti pakeisti iš anksto nustatytus medicininius tyrimus. Dėl informacijos, kokią įtaką 
sveikatos sutrikimai gali turėti konkrečioms cheminėms medžiagoms, skaitykite skirsnį „Cheminių medžiagų 



aprašymai“. 
 
Pastaba: išcentrifugavus mėginį „Catalyst“ viso kraujo separatoriuje rekomenduojame patikrinti mėginį dėl toliau 
nurodytų sveikatos sutrikimų. 
 
Hemolizė  
Vizualus:  Mėginys yra skaidrus ir rausvas, spalva nuo blyškiai rožinės iki gilios raudonos. 
Indikacijos: Raudonųjų kraujo kūnelių pažeidimas mėginio paruošimo metu arba intravaskulinė hemolizė. 
 
Gelta 

 

Vizualus: Plazmos spalva yra nuo skaidrios geltonos iki matinės rudos. 
Indikacijos: Obstrukcinė arba toksinė kepenų liga, intravaskulinė hemolizė. 
 
Lipemija 

 

Vizualus: Mėginys yra blyškus, pieniškas, gali būti plaukiojančių riebalų rutuliukų. 
Indikacijos: Neseniai nurytas riebus maistas arba lipidų metabolizmo sutrikimas. 

Mėginio saugojimas 

Kad būtų užtikrinti geriausi rezultatai, rekomenduojame mėginius ruošti ir tirti iškart po paėmimo. Tačiau esant 
reikalui mėginį galima ir saugoti vadovaujantis šiomis rekomendacijomis dėl saugojimo ir tyrimo. 
 
Serumo / plazmos saugojimas 
Norint saugoti serumą ir plazmą būtina nedelsiant atskirti nuo kraujo kūnelių. Nemėginkite nupilti mėginio. 
 
• Perkėlimo pipete atsargiai perkelkite serumą arba plazmą į neapdorotą surinkimo mėgintuvėlį, būkite atsargūs, 

kad neįtrauktumėte baltųjų arba raudonųjų kraujo kūnelių. 
• Sandariai uždarykite mėgintuvėlį, kad turinys nebūtų užterštas ir neišgaruotų. Stenkitės, kad bet kurio etapo 

metu nesusidarytų putos – tai pažeidžia serumo baltymus. 
 
Jeigu per 4 valandas nuo mėginio paėmimo ir apdorojimo jo negalite ištirti, saugokite mėginį 2 °C–8 °C (36 °F–46 °F) 
temperatūroje. Jeigu tyrimo negalėsite atlikti ilgiau kaip 48 valandas, serumo / plazmos mėginį saugokite -18 °C (0 °F) 
temperatūroje. Užšaldytą serumą / plazmą galima saugoti iki 1 mėnesio. 
 
Pastabos: 
• Dėl išsamesnės informacijos apie vėlavimo atskirti serumą arba plazmą nuo kraujo kūnelių poveikį, skaitykite 

skirsnį „Cheminių medžiagų aprašymai“. 
• Dėl informacijos apie papildomus reikalavimus darbui ir saugojimui, skaitykite kalcio (Ca), bendro bilirubino 

(TBIL), laktato dehidrogenazės (LDH), amoniako (NH3), elektrolitų (Na, K, Cl) ir gliukozės (GLU) aprašymus. 
• IDEXX nerekomenduoja užšaldyti mėginių, kurie bus naudojami elektrolitų arba NH3 tyrimams. 
 
Viso kraujo saugojimas 
Ličio heparinu apdorotus viso kraujo mėginius reikėtų ištirti nedelsiant. Per 30 minučių neištirti mėginiai turėtų būti 
supilti į mėgintuvėlį, kad būtų atskirti ir padėti saugojimui. 
 
Svarbu: nelaikykite viso kraujo mėginių viso kraujo separatoriuose. 
 
Šlapimo saugojimas 
Šlapimas turėtų būti ištirtas per 2 valandas. Nelaikykite šlapimo šaldytuve ilgiau nei 24 valandas. Šlapimo nederėtų 
laikyti šaldiklyje. 
 
Saugomų mėginių analizė 
2 °C–8 °C (36 °F–46 °F) ir -18 °C (0 °F) temperatūroje saugomi mėginiai: 
• Leiskite mėginiams sušilti iki kambario temperatūros (19 °C–27 °C / 66 °F–81 °F). 
• Švelniai ir kruopščiai vartydami sumaišykite mėginius. Nepurtykite. 
• Išcentrifuguokite mėginius, kad pašalintumėte saugojimo metu galimai susidariusias fibrino gijas (arba šlapimo 

nuosėdas). 
• Ištirkite mėginius iškart po centrifugavimo. 



Kokybės kontrolė 

Apžvalga 

Kokybės kontrolės (QC) tikslas – patikrinti skaidrių vientisumą ir patikrinti, ar analizatorius „Catalyst One*“ veikia 
tinkamai. 
 
QC testą reikėtų atlikti: 
• Pirmą kartą sumontavus analizatorių. 
• Išvalius vidines analizatoriaus dalis. 
• Jeigu analizatorius buvo perkeltas į kitą vietą. 
• Norint patikrinti sistemos veikimo efektyvumą. 
 

Kokybės kontrolės medžiagos 

„VetTrol* Control“ 
Kiekvienoje „VetTrol* Control“ dėžutėje yra keturi buteliukai su šaltyje džiovintais milteliais (tamsiai rudas buteliukas 
su užrašu „VetTrol Control“) ir keturi buteliukai su skiedikliu (šviesesni buteliukai su užrašu „Diluent for VetTrol“ 
(„VetTrol“ skiediklis)). Skiediklio ir kontrolinės medžiagos partijos numeriai skiriasi, jie nurodyti ant produkto 
pakuotės. 
Dėl išsamesnės informacijos apie „VetTrol Control“, skaitykite pakuotėje esantį informacinį lapelį. 
 
Laikymas 
Kontrolinės medžiagos ir skiediklio buteliukus reikėtų laikyti užšaldytus (-18 °C/0 °F). Atidarytus kontrolinės 
medžiagos buteliukus reikia išmesti po 24 valandų. Pasibaigusio galiojimo arba nebereikalingos medžiagos turi būti 
išmestos kartu su kitomis medicininėmis atliekomis. 
 
Pastaba: nelaikykite šaldiklio durelėse; laikykite tik pagrindiniame šaldiklio skyriuje. 
 
Stabilumas ir naudojimas 
Su dauguma cheminių medžiagų „VetTrol Control“ galima naudoti praėjus iki 24 valandoms nuo išėmimo iš šaldiklio 
ir sušildymo iki kambario temperatūros prieš atliekant tyrimą (nepalikite kambario temperatūroje ilgiau nei 2 
valandas). Kreatinkinazės ir amoniako vertėms patikrinti „VetTrol Control“ reikėtų sunaudoti per 2 valandas nuo 
išėmimo iš šaldiklio ir sušildymo. Šviesos poveikis turi įtakos bendro bilirubino ir kreatinkinazės tyrimo rezultatams. 
Bėgant laikui amoniako koncentracija didėja. 
 
 
„UPRO Control“ 
Kiekvienoje „UPRO Control“ dėžutėje yra šeši buteliukai su kontroliniu skysčiu. Partijos numeris nurodytas ant 
produkto pakuotės. 
 
Laikymas 
Kontrolinį skystį reikėtų laikyti (2 °C–8 °C / 36 °F–46 °F) temperatūroje. Išmeskite pasibaigus galiojimo laikui. 
Pasibaigusio galiojimo arba nebereikalingos medžiagos turi būti išmestos kartu su kitomis medicininėmis atliekomis. 
 
Stabilumas ir naudojimas 
Sunaudoti per 24 valandas nuo atidarymo (nenaudojamą laikyti šaldytuve). 
 
„Advanced Control“ 
Kiekvienoje „Advanced Control“ dėžutėje yra vienas buteliukas su kontroliniu skysčiu. Partijos numeris nurodytas ant 
produkto pakuotės. 
 
Pastaba: Kiekviename buteliuke skysčio yra 2 tyrimams, kad prireikus užtektų ir pakartotiniam tyrimui. 
 
Laikymas 
Užšaldytą galima laikyti iki galiojimo pabaigos datos, o šaldytuve galima laikyti iki 5 dienų. 
 



Stabilumas ir naudojimas 
Atidarius „Advanced Control“, negalima padėti saugojimui ir naudoti pakartotinai – panaudojus likusį skystį būtina 
išpilti. 
 
 
„PHBR Control“ 
Kiekvienoje „PHBR Control“ dėžutėje yra šeši buteliukai su kontroliniu skysčiu. Partijos numeris nurodytas ant 
produkto pakuotės. 
 
Laikymas 
Užšaldytą galima laikyti iki galiojimo pabaigos datos, o šaldytuve galima laikyti iki 7 dienų. 
 
Stabilumas ir naudojimas 
Atitirpinus „PHBR Control“, negalima padėti saugojimui ir naudoti pakartotinai – panaudojus likusį skystį būtina 
išpilti. 
 

Kokybės kontrolės CLIP ir skaidrės 

Kokybės kontrolės tyrimą IDEXX rekomenduoja atlikti kas mėnesį po vidinių analizatoriaus dalių valymo. Patogioje 
„Catalyst* QC CLIP“ kasetėje yra visos šiai procedūrai atlikti būtinos cheminių medžiagų skaidrės. Taip pat 
rekomenduojama atlikti ir kokybės kontrolės testą dėl elektrolitų, tam naudokite „Catalyst* Lyte 4 CLIP“. 
 
 
Ištirkite QC CLIP ir „Lyte 4 CLIP“ 
Analizatoriaus „Catalyst One“ kokybės kontrolės testui atlikti naudokite patogią QC CLIP ir „Lyte 4 CLIP“ kartu su 
„VetTrol Control“ skysčiu. Ištyrus bet kokias skaidres rekomenduojama palaukti bent 30 minučių prieš atliekant 
tyrimą su QC CLIP. 
 
ARBA 
 
Ištirkite atskiras skaidres 
Galite panaudoti atskiras skaidres ir sukurti nuosavą QC testų rinkinį bei atlikti kokybės kontrolės testą (po vieną 
skaidrę grupei). Jeigu kokybės kontrolės tyrimui atlikti norėtumėte naudoti atskiras skaidres, rekomenduojame 
naudoti bent po vieną skaidrę iš kiekvienos toliau nurodytos grupės. 
 
1 grupė NH3 
2 grupė AMYL  

CHOL 
GLU 
LAC 
LIPA 
TBIL 
TP 
TRIG 

3 grupė ALB  
CREA  
Mg  
PHOS 
BUN/UREA 
URIC 
UCRE 

4 grupė ALT 
LDH 

5 grupė ALKP 
GGT 

6 grupė AST 
Ca 



CK 
UPRO (skirta naudoti tik su UPRO kontroliniu skysčiu) 

Kontrolinio skysčio paruošimas 

Kontrolinio skysčio paruošimo nurodymai skiriasi priklausomai nuo to, kokio tipo kontrolinį skysti norima paruošti. 
 
„VetTrol Control“ kontrolinio skysčio paruošimas 
1. Išimkite iš šaldiklio po vieną buteliuką skiediklio ir kontrolinės medžiagos. Palaukite 60–90 minučių, kol buteliukai 

sušils iki kambario temperatūros. 
2. Iš lėto apverskite skiediklio buteliuką keletą kartų, kad kruopščiai sumaišytumėte jo turinį. Nepurtykite. 
3. Švelniai patrankykite kontrolinės medžiagos buteliuką į stalviršį, kad atkristų prie kamščio prikibusi medžiaga. 
4. Plombą ir kamštelį nuo kiekvieno buteliuko nuimkite prieš pat supildami skiediklį į kontrolinę medžiagą. 

Nepalikite buteliukų atidarytų. 
5. Švaria ir sausa A klasės graduota pipete arba atitinkama automatine pipete į kontrolinės medžiagos buteliuką 

perkelkite lygiai 3,0 ml skiediklio. Likusį skiediklį išmeskite. 
SVARBU: matavimai privalo būti itin tikslūs, priešingu atveju rezultatai bus klaidingi. 

6. Vėl uždarykite kamšteliu kontrolinės medžiagos buteliuką ir tvirtai jį laikykite. 1 valandą švelniai apverskite 
buteliuką kas 6–10 minučių (rekomenduojama naudoti maišymo aparatą). Nepurtykite. Kartais apverčiant 
medžiaga ištirps per 45–60 minučių. Prieš naudodami apžiūrėkite ir įsitikinkite, kad šaltyje džiovinta medžiaga 
ištirpo. 

7. Atlikite analizatoriaus „Catalyst One“ kokybės kontrolės testą (žr. toliau pateiktus nurodymus). 
 
„UPRO Control“ kontrolinio skysčio paruošimas 
1. Paimkite iš šaldiklio vieną „UPRO Control“ buteliuką ir švelniai apverskite 6–10 kartų, kad gerai sumaišytumėte 

turinį. 
2. Perkelkite 300 µL „UPRO Control“ į „Catalyst*“ mėginio indelį (kuris bus dedamas į mėginių stalčių). 
3. Palaukite, kol medžiaga mėginių indeliuose sušils iki kambario temperatūros (maždaug 10 minučių). 
4. Atlikite analizatoriaus kokybės kontrolės testą. 
 
„Advanced Control“ kontrolinio skysčio paruošimas 
1. Tuo atveju, jeigu „Advanced Control“ buvo užšaldytas, prieš naudodami palaukite 30 minučių, kol atitirps. 
2. Apverskite „Advanced Control“ skysčio buteliuką bent 5 kartus. 
3. Perkelkite „Advanced Control“ buteliuko turinį į „Catalyst*“ mėginio indelį. 
4. Atlikite analizatoriaus kokybės kontrolės testą. 
 
„PHBR Control“ kontrolinio skysčio paruošimas 
1. Išimkite vieną „PHBR Control“ buteliuką iš šaldiklio ir palikite, kol medžiaga sušils iki kambario temperatūros 

(maždaug 60 minučių). 
2. Įsitikinę, kad buteliuke nebėra sušalusios medžiagos, švelniai apverskite jį 6–10 kartų, kad kruopščiai 

sumaišytumėte turinį. 
3. Perkelkite 300 µL „PHBR Control“ skysčio į „Catalyst*“ mėginio indelį. 

Pastaba: kokybės kontrolės procedūrai reikės vieno PHBR skaidrės ploviklio ir PHBR skaidrės. 
4. Atlikite analizatoriaus kokybės kontrolės testą. 

 

Kokybės kontrolės vykdymas 

Įprasto analizatoriaus „Catalyst One“ kokybės kontrolės testo atlikimas 
1. Paspauskite „Catalyst One“ piktogramą „IDEXX VetLab Station“ pagrindiniame lange. 
2. Spauskite „Maintenance“ (priežiūra), o tada spauskite „Quality Control“ (kokybės kontrolė). 
3. Paspauskite naudojamo kokybės kontrolės testo partijos numerį ir spauskite „Run QC“ (atlikti kokybės kontrolės 

testą). 
4. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kaip paruošti ir atlikti kokybės kontrolės testą. 
 
Pastabos: 
• Norėdami bet kuriuo metu peržiūrėti kokybės kontrolės rezultatus spauskite „Maintenance“ (priežiūra), tada 

spauskite „Quality Control“ (kokybės kontrolė), spauskite „Viev QC Results“ (Peržiūrėti kokybės kontrolės 
rezultatus), tada pasirinkite datą, kada buvo atliktas kokybės kontrolės testas, kurio rezultatus norite peržiūrėti, 



ir spauskite „Viev Results“ (peržiūrėti rezultatus). 
• Norėdami peržiūrėti kiekvienos cheminės medžiagos tikėtinus kiekius atliekant kokybės kontrolės testą spauskite 

„Maintenance“ (priežiūra), tada spauskite „Quality Control“ (kokybės kontrolė), pasirinkite pageidaujamą 
kokybės kontrolės testo partijos numerį ir tada spauskite „View QC Lot Information“ (peržiūrėti kokybės 
kontrolės testo partijos informaciją). 

 

Priežiūra 

Apžvalga 

Be kas mėnesį atliekamų analizatoriaus „Catalyst One*“ kokybės kontrolės patikrinimų taip pat rekomenduojama 
atlikti šiuos darbus: 
 
• Drėgna (ne šlapia) nepūkuota šluoste nuvalykite analizatoriaus išorę. Riebalus pašalinsite švelniu skystu muilu. 
• Atliekų stalčiaus vidų išvalykite 70 % izopropilo alkoholio tirpalu sudrėkinta nepūkuota šluoste. 
• Nedelsdami atnaujinkite programinę įrangą. 
 

Programinės įrangos atnaujinimas 

Integruojant naujas analizatoriaus „Catalyst One“ funkcijas iš IDEXX įmonės gausite programinės įrangos atnaujinimų. 
Jeigu turite „SmartService* Solutions“, atnaujinimą automatiškai gausite per „IDEXX VetLab* Station“. Jeigu 
„SmartService Solutions“ neturite, atnaujinimus gausite paštu. Nepamirškite perskaityti su kiekvienu programinės 
įrangos atnaujinimų pateiktų pranešimų. 
 

Vidinių analizatoriaus dalių valymas 

Siekiant užtikrinti optimalų analizatoriaus veikimą svarbu prieš atliekant kokybės kontrolės testą kas mėnesį nuvalyti 
vidines prietaiso dalis (inkubavimo žiedą, optikos langelį ir centrifugą). 
 
Valant vidines analizatoriaus dalis rekomenduojama mūvėti švarias pirštines iš latekso arba nitrilo, ant jų neturi būti 
miltelių. Mūvėdami šias pirštines ant dalių nepaliksite dėmių, galėsite efektyviau nuvalyti. 
 
SVARBU: niekada nenaudokite valymo priemonių (pvz., alkoholiu suvilgytų šluosčių su natrio bikarbonatu), kurios 
išgaravus alkoholiui ar tirpikliui palieka pėdsakus. 
 
Vidinių dalių valymas 
1. Paspauskite „Catalyst One“ piktogramą „IDEXX VetLab Station“ pagrindiniame lange. 
2. Spauskite „Maintenance“ (priežiūra), tada spauskite „Clean“ (valyti) ir vadovaukitės ekrane pateikiamais 

nurodymais. 
a. Atidarykite analizatoriaus šonines dureles. 
b. Kelkite centrifugos dangtelį, kol žalia svirtis prisitrauks prie vidinės analizatoriaus dalies. 
c. Iškelkite centrifugą ir išimkite ją iš analizatoriaus. 

  
d. IDEXX patvirtinta spiritine servetėle braukdami prieš laikrodžio rodyklę nuvalykite inkubatoriaus žiedą ir 

optikos langelį. Pakartokite bent tris kartus, kiekvieną kartą šluostykite su vis nauja servetėle. 
e. Baltą plytelę nuvalykite nauja spiritine servetėle.  
f. Sausa stiklui valyti skirta servetėle sausai nušluostykite optikos langelį ir plytelę, įsitikinkite, kad ant nuvalytų 

dalių nebeliko jokių drėgmės pėdsakų. Jeigu nuvalius lieka dryžiai arba dėmės, valymo procedūrą 
pakartokite. 



g. Įstatykite centrifugą atgal į analizatorių, nuleiskite centrifugos dangtelį ir uždarykite šonines dureles. 
h. Spauskite „Done“ (baigta). 

  
 

Analizatoriaus išorės ir mėginių stalčiaus valymas 

Analizatoriaus išorę ar mėginių stalčių valykite drėgna (ne šlapia) nepūkuota šluoste. Riebalus pašalinsite švelniu 
skystu muilu. Arti analizatoriaus nenaudokite šių medžiagų: organinių tirpiklių, amoniako pagrindo valiklių, rašalinių 
žymeklių, purškalų su lakiais skysčiais, insekticidų, dezinfekavimo priemonių, lako ar oro gaiviklių. 
 
Būtina elgtis atsargiai, kad ant analizatoriaus ar į jį neišsilietų mėginiai, cheminės medžiagos, valymo priemonės, 
vanduo ar bet koks kitas skystis. 
 
Pastaba: dėl dulkių ir gyvūnų plaukų analizatorius gali sugesti. Reguliariai drėgna šluoste valykite dulkes nuo 
analizatoriaus ir aplink jį. Neleiskite po analizatoriumi kauptis popieriui, palaidoms šiukšlėms ar dulkėms, kad šie 
nešvarumai neužkimštų ventiliacinių angų. 
 
DĖMESIO: niekada nešluostykite analizatoriaus ar daiktų aplink jį amoniako pagrindo valikliais. Venkite šlapimo garų 
arti analizatoriaus. Dėl atmosferoje esančio amoniako kokybės kontrolės tyrimų ir pacientų tyrimų rezultatuose 
amoniako (NH3) rodikliai bus didesni. 
 

Atliekų stalčiaus ištuštinimas 

Nepaprastai svarbu po kiekvieno tyrimo arba pasirodžius pranešimui ištuštinti atliekų stalčių. Atliekų stalčiui esant 
pilnam analizatorius neveiks. Patraukite atliekų stalčių, kad ištrauktumėte jį iš analizatoriaus. 
 

Priedai 

Cheminių medžiagų aprašymai 

Bendradarbiaudama su veterinarais iš viso pasaulio įmonė „IDEXX Laboratories“ žino, kad medicininės informacijos 
turinys, įskaitant diagnostikos rezultatų aiškinimą ir medicinos protokolus, skirtingose šalyse gali skirtis. Šiame 
dokumente pateiktą informaciją patvirtino medicinos ekspertizės valdyba. 
 
Įmonė IDEXX visame pasaulyje turi per 40 kontrolinių laboratorijų, kuriose dirba per 100 veterinarų. Jeigu turite 
klausimų dėl šiame dokumente pateiktos medicininės informacijos turinio arba rezultatų aiškinimo, kreipkitės į 
„IDEXX Laboratories“. 
 
Biocheminių tyrimų rinkinių sudarymo įvadas 
Atliekant tinkamus kokybiškų mėginių biologinius tyrimus galima gauti informacijos, kuri kartu su paciento ligos 
istorija bei klinikiniais duomenimis turėtų padėti tiksliai diagnozuoti. Tinkami biologiniai tyrimai taip pat yra 
nepaprastai svarbūs stebint ir prognozuojant ligos vystymąsi, kai diagnozė jau nustatyta. 
 
Tam tikromis konkrečiomis aplinkybėmis itin naudingi atskiri testai, pvz., stebint nustatytos ligos eigą arba stebint 
gydymo efektyvumą. Tačiau daugelis atskirų cheminių tyrimų suteikia informaciją apie skirtingas organų sistemas, 
todėl siekiant geriau apibūdinti ligą jie turėtų būti naudojami kartu su kitais tyrimais (iš anksto nustatytais tyrimais 
arba tyrimų rinkiniais). 
 
 



Alanino aminotransferazė (ALT) 
Praktiniais sumetimais alanino aminotransferazės fermentas yra specifinis šunų ir kačių kepenyse. Jis yra aptinkamas 
hepatocitų citoplazmoje ir gali išsiskirti į kraują vykstant grįžtamiems bei negrįžtamiems (ląstelių nekrozės) 
pokyčiams. 
 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 
Ištirti šunis ir kates dėl kepenų (hepatoceliulinių) pažeidimų. 
 
Pastaba: šis tyrimas nėra efektyvus nustatant atrajotojų, arklių ir kiaulių kepenų ligas, nes fermento aktyvumas 
kepenyse yra itin mažas. Šių rūšių gyvūnams sergant netgi itin sunkiomis kepenų ligomis šio fermento aktyvumo 
padidėjimas yra minimalus. 
 
Dažniausias tyrimu nustatomas sutrikimas 
Kepenų ląstelių (hepatoceliulinis) pažeidimas. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Nedelsdami atskirkite nuo ląstelių arba krešulio plazmą arba serumą. Hemolizuotų mėginių naudoti nereikėtų, nes jie 
bus užteršti ALT iš raudonųjų kraujo kūnelių. Renkant plazmą reikėtų naudoti tik ličio heparinu apdorotus mėginius. 
 
Papildomi tyrimai 
Alanino aminotransferazės aktyvumas paprastai nustatomas kartu atliekant kitus kepenų funkcijos arba pažeidimo 
tyrimus. 
 
 
Reakcijų seka 

alaninas + ɑ-ketoglutaratas 
 

piruvatas + gliutamatas 

   

piruvatas + NADH + H+  laktatas + NAD+ 

 
Albuminas (ALB) 
Iš sveiko gyvūno paimtame mėginyje albuminas sudaro didžiausią dalį bendro serumo baltymo. Šią medžiagą 
sintetina tik kepenys, ji pasižymi santykinai mažu molekuliniu svoriu ir atlieka svarbų vaidmenį endogeninių ir 
egzogeninių junginių transportavime, nes yra šių junginių rišančioji medžiaga. Albuminas taip pat atlieka pagrindinį 
vaidmenį osmoreguliacijos procese. 
 
Pagrindinės priežastys tyrimui atlikti 
Ištirti hipoalbuminemijos priežastis: nefropatiją su baltymų praradimu, enteropatiją su baltymų praradimu, taip pat 
kepenų nepakankamumą (sumažėjusi gamyba) bei sumažėjusį sugėrimą dėl malabsorbcijos (virškinimo trakto ligos) 
arba prastos mitybos. Be to, jis yra naudingas apibūdinant dehidratacijos laipsnį, nes esant stipresnei dehidratacijai 
išauga ir serumo albumino koncentracija; šios medžiagos kiekis įprastai sumažėja veikiant uždegiminei ligai 
(neigiamas ūminės fazės reaktantas). 
 
Šio tyrimo nereikėtų atlikti atskirai tik vieno, nes jis nėra pakankamai tikslus. 
 
Dažniausi tyrimu nustatomi sutrikimai 
Sumažėjęs albuminas – uždegiminė liga, nefropatija ir enteropatija su baltymų praradimu, sumažėjusi gamyba 
(kepenų nepakankamumas). 
 
Padidėjęs albuminas – dehidratacija. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Nedelsdami atskirkite nuo ląstelių arba krešulio plazmą arba serumą. Netinkamai elgiantis su mėginiu galima 
hemolizė. Nors sausų skaidrių technologija sumažina mažos ar vidutinės hemolizės trikdomąjį poveikį, esant ženkliai 
hemolizei išmatuotas albumino lygis bus didesnis. 
 
Papildomi tyrimai 



Albumino koncentracija įprastai matuojama kartu atliekant bendro baltymo ir kitus inkstų bei kepenų funkcijos 
tyrimus. Albumino kiekį matuojant kartu su bendru baltymu, bendras globulinų kiekis bus apskaičiuotas automatiškai 
ir pateiktas rezultatuose. 
 
Reakcijų seka 
 
albuminas + bromokrezolio žaliasis (BCG)  BCG-albumino kompleksas 

 
Šarminė fosfatazė (ALKP) 
Šarminės fosfatazės fermentas aptinkamas daugelyje kūno audinių. Didžiausia jo koncentracija aptinkama inkstų 
žievėje, plonosios žarnos gleivinėje ir osteoblastuose. Fermentas taip pat aptinkamas kepenyse, pirmiausiai tulžies 
latakuose; ALKP koncentracijos padidėjimas gali būti cholestazės požymis. 
 
Katėms ir šunims kepenų šarminės fosfatazės pusinės eliminacijos laikas yra labai trumpas, o dėl greito šalinimo per 
inkstus ar metabolizmo iš kitų natūralių audinių išskirta ALKP pasišalina dar greičiau. Testo jautrumas katėms ir 
arkliams yra žemas. Kadangi ne iš kepenų išskirtos ALKP pusinės eliminacijos laikas yra santykinai trumpas 
palyginti su ALKP iš kepenų, mažas ar vidutinis ALKP koncentracijos padidėjimas šių rūšių gyvūnams gali būti 
specifinis cholestazės požymis. 
 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 
Kaip kepenų ir (arba) tulžies ligos indikatorius. 
 
Dažniausias tyrimu nustatomas sutrikimas 
Obstrukciniai tulžies latakų sistemos pokyčiai. ALKP pokyčius šunų organizme būtina vertinti itin atidžiai, nes 
„indukuotos“ ALKP kiekis gali padidėti ir dėl gliukokortikoidų bei kitų su natūraliais ALKP šaltiniais nesusijusių 
veiksnių. Dėl santykinai trumpo ne kepenų ALKP (kaulų, žarnų, placentos) pusinės eliminacijos laiko, palyginti su 
indukuotomis ir kepenų ALKP formomis, išmatuotas ne kepenų ALKP kiekis šunims retai kada bus triskart didesnis už 
viršutinę ribinę normos vertę. Esant indukuotiems ir kepenų ALKP šaltiniams (cholestazei) serumo fermento 
aktyvumas paprastai yra daugiau nei trigubai didesnis, todėl šunims nustačius daugiau nei trigubai didesnį ALKP kiekį 
galima įtarti cholestazę arba indukuotą fermentą. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Nedelsdami atskirkite nuo ląstelių arba krešulio plazmą arba serumą. Renkant plazmą reikėtų naudoti tik ličio 
heparinu apdorotus mėginius. Hemolizuotų mėginių naudoti nereikėtų, nes rezultatai bus didesni dėl iš raudonųjų 
kraujo kūnelių patekusios ALKP, o dėl hemoglobino poveikio rezultatai bus mažesni. Aukštesnė nei įprasta bendro 
bilirubino koncentracija gali sumažinti ALKP tyrimo rezultatus. 
 
Papildomi tyrimai 
Šarminės fosfatazės aktyvumas paprastai nustatomas kartu atliekant kitus kepenų funkcijos ir pažeidimo tyrimus. 
 
Reakcijų seka 

p-nitrofenilfosfatas 
 

p-nitrofenolis + H3PO4 

 
Amoniakas (NH3) 
Amoniakas yra katabolinis baltymų virškinimo produktas ir yra labai toksiškas. Kepenyse jis greitai paverčiamas 
karbamidu, kurį iš kūno pašalina inkstai. 
 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 
Įvertinti kepenų funkciją. 
 
Dažniausias tyrimu nustatomas sutrikimas 
Padidėjęs amoniako kiekis – sumažėjusi kepenų funkcinė masė arba kepenų kraujagyslių šuntas. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Naudokite tik ličio heparinu apdorotus mėginius. 
 



Tik paėmus kraują derėtų iškart apdoroti ir išcentrifuguoti; dėl to kaip mėginį rekomenduojama naudoti plazmą. 
 
Amoniako kiekio plazmoje arba serume matavimams didelę įtaką turi aplinkos veiksniai ir (arba) nuo mėginio 
paėmimo praėjusio laiko trukmė. Nepaprastai svarbu maksimaliai apsaugoti mėginį nuo oro poveikio. Buteliukai su 
mėginiu privalo būti uždaryti, išskyrus tuos atvejus, kai mėginys yra supilamas arba ištraukiamas. Nemėginkite 
matuoti amoniako kiekio hemolizuotuose mėginiuose. Dėl užteršimo raudonaisiais kraujo kūneliais tyrimas bus 
negaliojantis. 
 
Papildomi tyrimai 
Amoniako kiekio tyrimą galima atlikti atskirai, bet dažniau jis atliekamas kartu su kitais tyrimais dėl kepenų 
pažeidimo ar sutrikimo, pvz., tulžies rūgšties prieš valgį ir po valgio tyrimą. 
 
Reakcijų seka 
NH3 + bromfenolio mėlynasis (amoniako indikatorius)  mėlynas dažiklis 
 
Amilazė (AMYL) 
Šį skirsnį derėtų perskaityti kartu su skirsniu apie lipazę (LIPA). 
 
Pagrindinis amilazės serume šaltinis yra kasa, nors dėl kepenų ir plonosios žarnos patologijos šio fermento kiekis gali 
žymiai padidėti (viršyti normos ribas). Kadangi amilazė pasišalina per inkstus, jos kiekis gali padidėti ne tik dėl kasos 
patologijos, bet ir dėl inkstų patologijos. 
 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 
Kaip kasos patologijos ir ūminio pankreatito indikatorius. 
 
Dažniausias tyrimu nustatomas sutrikimas 
Ūminis nekrozinis pankreatitas. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Nedelsdami atskirkite nuo ląstelių arba krešulio plazmą arba serumą. Hemolizuotų mėginių naudoti nederėtų. 
Nenaudokite oksalato, citrato arba EDTA antikoaguliantų. Renkant plazmą reikėtų naudoti tik ličio heparinu 
apdorotus mėginius. 
 
Kraujo mėginiai turėtų būti paimti per vieną dieną nuo ūminio pankreatito simptomų pasireiškimo. 
 
Papildomi tyrimai 
Įprastai amilazės ir lipazės tyrimai atliekami kartu. Dėl antrinių ūminio pankreatito poveikio vertinant 
rekomenduojama atlikti išsamius cheminius tyrimus, kurie apimtų ir tyrimą dėl elektrolitų. Specifinę kasos lipazę 
derėtų vertinti įtariant pankreatitą. 
 
Reakcijų seka 
 

dažytas amilopektinas 
amilazė 

dažyti sacharidai 
 

 
Aspartato aminotransferazė (AST) 
Aspartato aminotransferazės fermentas dideliais kiekiais aptinkamas daugelyje šunų, kačių ir kitų rūšių gyvūnų 
audinių. Hepatocituose, širdies raumens ląstelėse ir griaučių raumenų ląstelėse AST koncentracija yra santykinai 
aukšta. Ši medžiaga aptinkama ląstelių citoplazmoje bei mitochondrijoje, o pažeidus ląstelę ji patenka į kraują. Jeigu 
tiriant iš šunų ir kačių paimtus mėginius kartu su padidėjusia AST koncentracija nėra fiksuojamas padidėjęs ALT 
kiekis, labiausiai tikėtinas raumenų ląstelių sužalojimas. Užfiksavus didesnę AST koncentraciją iš arklių, galvijų ir 
kiaulių paimtuose mėginiuose būtina tirti dėl kepenų, širdies ir griaučių raumenų ląstelių pažeidimo. 
 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 
Ištirti dėl kepenų, širdies arba griaučių raumenų pažeidimo. 
 
Dažniausi tyrimu nustatomi sutrikimai 



Šunims ir katėms – širdies arba griaučių raumenų pažeidimas, kai ALT koncentracija nėra padidėjusi; kepenų, širdies 
arba griaučių raumenų sužalojimas, jeigu padidėjusi ALT ir AST koncentracija. 
 
Arkliams, karvėms ir kiaulėms – kepenų, širdies arba griaučių raumenų sužalojimas. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Nedelsdami atskirkite nuo ląstelių arba krešulio plazmą arba serumą. Hemolizuotų mėginių naudoti nereikėtų, nes jie 
bus užteršti AST iš raudonųjų kraujo kūnelių. Kaip antikoagulianto nederėtų naudoti EDTA ir fluorido ar oksalato. 
Renkant plazmą reikėtų naudoti tik ličio heparinu apdorotus mėginius. 
 
Tik paėmus kraujo mėginius reikia nedelsiant apdoroti ir išcentrifuguoti. Netgi dėl nežymios hemolizės aktyvumas 
gali ženkliai padidėti, nes AST koncentracija tarp ląstelių ir raudonuosiuose kraujo kūneliuose yra itin aukšta. 
 
Papildomi tyrimai 
Aspartato aminotransferazės aktyvumas paprastai nustatomas kartu atliekant kitus tyrimus dėl kepenų, širdies 
funkcijos sutrikimo arba griaučių raumenų sužalojimo. 
 
Reakcijų seka 
 

aspartatas + ɑ-ketoglutaratas  
 

oksaloacetatas + glutamatas 

oksaloacetatas 
oksaloacetato dekarboksilazė 

 
 

Piruvatas + CO2 

piruvatas + fosfatas + O2 
piruvato oksidazė 

 
 

vandenilio peroksidas + 
acetilfosfatas 

vandenilio peroksidas + 
leukodažiklis 

peroksidazė 

 
dažiklis 

 
Kraujo karbamido azotas (BUN) 
Baltymų katabolizmo metu išsiskiria amoniakas, kuris yra labai toksiškas. Kepenyse amoniakas paverčiamas 
karbamidu ir pašalinamas iš kūno per inkstus vykstant glomerulų filtracijai. 
 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 
Kaip inkstų ligos arba patologinių sąlygų, sukeliančių kraujavimą į virškinamąjį traktą, indikatorius. 
 
Dažniausi tyrimu nustatomi sutrikimai 
Padidėjęs karbamido kiekis – prerenalinė, postrenalinė arba renalinė (inkstų) azotemija su sumažėjusia glomerulų 
filtracija; daug baltymų turinti dieta arba kraujavimas į virškinamąjį traktą. 
Sumažėjęs karbamido kiekis – sumažėjęs baltymų suvartojimas; kepenų nepakankamumas; diurezė. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Nedelsdami atskirkite nuo ląstelių arba krešulio plazmą arba serumą. Renkant plazmą reikėtų naudoti tik ličio 
heparinu apdorotus mėginius. 
 
Karbamido kiekio tyrimui kraują derėtų imti praėjus bent 6 valandoms po valgymo. Kaip antikoagulianto nenaudokite 
natrio fluorido arba EDTA. Mėginiuose, kuriuose yra hemoglobino, karbamido azoto kiekis yra didesnis. 
 
Papildomi tyrimai 
Karbamido koncentraciją įprastai derėtų nustatyti kartu atliekant kreatinino, neorganinio fosfato, bendro baltymo, 
albumino ir išsamų šlapimo tyrimą. Karbamido koncentracijai įtaką turi daug baltymų turinti dieta, o ne kreatininas. 
 
Reakcijų seka 

H2NCONH2 + H2O 
ureazė 

 
2NH3 + CO2 



   
NH3 + amoniako indikatorius  dažiklis 

 
Kalcis (Ca) 
Kalcis – tai esminis elementas, aptinkamas daugelyje kūno sistemų. Jis būtinas griaučiams, fermentų aktyvavimui, 
raumenų metabolizmui, kraujo koaguliacijai ir osmoreguliacijai. Kraujyje kalcis aptinkamas jonizuotos formos ir 
prisijungęs prie baltymų. Koncentraciją plazmoje, visame kraujyje arba serume lemia sudėtinga veiksnių visuma 
įskaitant sąveiką su kitomis cheminėmis medžiagomis, baltymais ir hormonais. 
 
Kalcio, fosforo ir albumino metabolizmo procesai yra susiję tarpusavyje. 
 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 
Tam tikrų neoplacijų, kaulų ligų, priešskydinės liaukos ligų, eklampsijos ir inkstų ligų indikatorius. 
 
Dažniausi tyrimu nustatomi sutrikimai 
Padidėjęs kalcio kiekis – piktybinių navikų hiperkalcemija (dėl auglio išskiriamų į PTH panašių medžiagų), netikra. 
 
Sumažėjęs kalcio kiekis – galimas inkstų nepakankamumas su iš to atsirandančia hiperfosfatemija, mitybos, netikra. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Nedelsdami atskirkite nuo ląstelių arba krešulio plazmą arba serumą. Renkant plazmą reikėtų naudoti tik ličio 
heparinu apdorotus mėginius. 
 
Paimtą mėginį reikėtų išcentrifuguoti nedelsiant. Mėginį reikėtų saugoti nuo ilgalaikio oro poveikio. Siekiant išvengti 
užteršimo kalcio šaltiniais (pvz., valymo priemonėmis) stiklinius indus būtina kruopščiai išvalyti. Ilgo kontakto su 
krešuliu atveju kalcio koncentracija gali sumažėti dėl atskiedimo raudonųjų kraujo kūnelių vandeniu. 
 
Nenaudokite mėgintuvėlių su fluoridu, oksalatu, citratu arba EDTA, nes šios medžiagos dėl kalcio chelatinimo sukelia 
žymius neigiamus trikdžius. 
 
Jeigu tyrimo negalima atlikti per 4 valandas, mėginį reikėtų atskirti nuo raudonųjų kraujo kūnelių ir laikyti sandariai 
uždarytoje talpoje 2 °C–8 °C (36 °F–46 °F) temperatūroje, uždarytą galima laikyti trumpai (iki 24 valandų). Mėginio 
negalima užšaldyti. Prieš atliekant tyrimą būtina palaukti, kol mėginys sušils iki kambario temperatūros. 
 
Papildomi tyrimai 
Kalcio kiekio tyrimą reikėtų atlikti kartu su neorganinio fosfato, albumino, bendro baltymo ir gliukozės tyrimais. 
Jonizuoto kalcio tyrimas suteiks daugiau specifinės informacijos, susijusios su fiziologiniu kalciu. 
 
Reakcijų seka 

Ca2 + Arsenazo III   spalvotas kompleksas 
 
Chloridas (Cl) 
Chloridas yra pagrindinis anijonas, daugiausia aptinkamas ekstraląstelinėje erdvėje, kur jis daro įtaką osmosiniam 
slėgiui ir taip užtikrina ląstelių vientisumą. Chlorido kiekio tyrimas yra svarbus stebint rūgščių ir šarmų balansą bei 
vandens balansą. 
 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 
Maža chlorido koncentracija paprastai nustatoma stipraus vėmimo ir viduriavimo, opinio kolito, smarkių nudegimų, 
šiluminio išsekimo, karščiavimo ir ūminių infekcijų atvejais. Padidėjęs chlorido kiekis nustatomas dehidratacijos, 
hiperventiliacijos, anemijos ir širdies dekompensacijos atvejais. 
 
Dažniausi tyrimu nustatomi sutrikimai 
Hiperchloremija – jeigu tuo pat metu nustatoma ir padidėjusi natrio koncentracija, tuomet priežastis tokia pati kaip ir 
hipernatremijos. Jeigu natrio koncentracija nėra padidėjusi kartu: hiperchloreminė acidozė: HCO3 netekimas iš 
virškinimo trakto arba inkstų. 
 



Hipochloremija (nepakitus natrio koncentracijai) – netekimas iš viršutinio virškinimo trakto (vėmimas). 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Venkite hemolizės – mėginį reikėtų ištirti kaip įmanoma greičiau, iškart po to, kai serumas arba plazma bus atskirta 
nuo kūnelių arba krešulio. Renkant plazmą reikėtų naudoti tik ličio heparinu apdorotus mėginius. 
 
Neužšaldykite mėginių, kurie bus tiriami analizatoriumi „Catalyst One“. 
 
Papildomi tyrimai 
Natrio, kalio ir chlorido tyrimai visuomet turėtų būti atliekami kartu siekiant nustatyti elektrolitų balansą. Jeigu kartu 
atliekami ir natrio, kalio, chlorido bei bikarbonato tyrimai, galima tiksliai įvertinti rūgščių-šarmų pusiausvyros 
fiziologiją. 
 
Reakcijų seka 
Chloridas + fluorescencinis dažiklis  fluorescencijos pokytis 
 
Cholesterolis (CHOL) 
Didžiausia dalis serume aptinkamo cholesterolio yra esterio formos; likusi dalis yra laisvas cholesterolis. Cholesterolis 
yra sintetinamas kepenyse ir kituose audiniuose, laisvą cholesterolį taip pat absorbuoja ir plonoji žarna. Cholesterolis 
esterifikuojamas kepenyse, jis yra steroidinių hormonų pirmtakas. 
 
Kepenyse cholesterolis suskaidomas į tulžies rūgštis ir pašalinamas per tulžies kanalą. 
 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 
Gali būti cholestazės arba endokrininės ligos, pvz., hipotiroidizmo, hiperadrenokorticizmo, cukrinio diabeto, taip pat 
nefrozinio sindromo indikatorius. 
 
Dažniausias tyrimu nustatomas sutrikimas 
Padidėjęs cholesterolio kiekis – hipotiroidizmas, po valgio, nefrozinis sindromas. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Nedelsdami atskirkite nuo ląstelių arba krešulio plazmą arba serumą. Kraują derėtų imti praėjus bent 12 valandų po 
valgymo. Renkant plazmą reikėtų naudoti tik ličio heparinu apdorotus mėginius. 
 
Papildomi tyrimai 
Cholesterolio tyrimo nereikėtų atlikti atskirai tik vieno, jį derėtų atlikti kartu su kitais tyrimais siekiant ištirti dėl 
endokrininių, kepenų ir inkstų ligų. Nustačius aukštą cholesterolio lygį, kai nesergama diabetu, galima įtarti kepenų 
arba inkstų ligą, hipotiroidizmą. Tai galima nustatyti ištyrus skydliaukės funkciją. 
 
Reakcijų seka 

lipoproteinas 
surfaktantas 
TX100 

Cholesterolis + cholesterolio esteriai + baltymai 

 
cholesterolio esteriai + H2O cholesterolio esterio hidrolazė cholesterolis + riebiosios rūgštys 
 
cholesterolis + O2 cholesterolio oksidazė cholest-4-en-3-onas + H2O2 
 
H2O2 + leukodažiklis peroksidazė dažiklis + 2H2O 
 
Kreatinkinazė (CK) 
Labai aktyvi kreatinkinazė aptinkama tik širdies ir griaučių raumenų citoplazmoje. Šis fermentas yra abipusio kreatino 
fosforilinimo ATP į kreatino fosfatą ir ADP katalizatorius. Kreatino fosfatas yra pagrindinis raumenų susitraukimui 
naudojamo daug energijos turinčio fosfato šaltinis. 
 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 
Griaučių ir širdies raumenų sužalojimų nustatymas. 
 



Dažniausias tyrimu nustatomas sutrikimas 
Su trauma arba intensyviomis treniruotėmis susiję griaučių raumenų pažeidimai. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Paėmus kraują mėginiai privalo būti nedelsiant apdoroti ir išcentrifuguoti. Kraują derėtų imti praėjus iki 6 valandų po 
įtariamo pažeidimo. Svarbu, kad prieš imant mėginį pacientas 12 valandų intensyviai nesitreniruotų. Priešingu atveju 
kreatinkinazės aktyvumas gali būti ženkliai didesnis. Atskirkite nuo ląstelių arba krešulio plazmą arba serumą. 
Renkant plazmą reikėtų naudoti tik ličio heparinu apdorotus mėginius. EDTA ir fluoridas ar oksalatas mažina 
kreatinkinazės tyrimo rezultatus. 
 
Papildomi tyrimai 
Kreatinkinazės tyrimas yra specifinis, jautrus raumenų ląstelių pažeidimo rodiklis. Taip pat galima atlikti ir aspartato 
aminotransferazės ir laktato dehidrogenazės aktyvumo tyrimus, bet jie yra ne tokie specifiniai, šių medžiagų 
koncentracija esant raumenų pažeidimams atitinkamai padidėja mažiau. 
 
Reakcijų seka 

 
 
Kreatininas (CREA) 
Kreatininas yra kreatino skilimo produktas vykstant metabolizmui raumenyse. Kasdien organizme susidaro palyginti 
vienodas kreatinino kiekis; amžius, dieta, fizinis aktyvumas arba katabolizmas neturi žymios įtakos gaminamo 
kreatinino kiekiui. Kreatininas iš organizmo pasišalina per inkstus vykstant glomerulų filtracijai ir kanalėlių sekrecijai. 
 
Pagrindinės priežastys tyrimui atlikti 
Inkstų ligos indikatorius ir (arba) glomerulų filtracijos greičio rodiklis. 
 
Dažniausias tyrimu nustatomas sutrikimas 
Padidėjęs kreatinino kiekis – prerenalinė, postrenalinė arba renalinė (inkstų) azotemija. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Nedelsdami atskirkite nuo ląstelių arba krešulio plazmą arba serumą. Renkant plazmą reikėtų naudoti tik ličio 
heparinu apdorotus mėginius. 
 
Dėl mėginyje esančių trukdančių medžiagų, pvz., kreatino, analizatoriumi gali būti sunku tiksliai nustatyti kreatinino 
koncentraciją. Analizatoriui aptikus tokią trukdančią medžiagą, mėginį gali tekti atskiesti, kad būtų galima tiksliai 
išmatuoti kreatinino kiekį. 
 
Papildomi tyrimai 
 
Siekiant tinkamai išaiškinti padidėjusią kreatinino koncentraciją svarbu atlikti išsamų šlapimo tyrimą ir 
refraktrometru išmatuoti lyginamąjį svorį. Kreatinino kiekį įprastai derėtų nustatyti kartu atliekant BUN, neorganinio 
fosfato, bendro baltymo ir albumino tyrimus. Pokyčius, pvz., neregeneracinę anemiją su lėtiniu inkstų 
nepakankamumu, kartais gali parodyti ir bendras kraujo tyrimas (CBC).  
 

kreatino fosfatas + ADP kreatinas + ATP 

ATP + glicerolis ɑ-glicerofosfatas + ADP 

L-ɑ-glicerofosfatas + O2 dihidroksiacetono fosfatas + H2O2 

H2O2 + leukodažiklis dažiklis + 2H2O 
peroksidazė 



Reakcijų seka 

 
 
C-reaktyvusis baltymas (CRP) 
C-reaktyvusis baltymas (CRP) yra pagrindinis ūminės fazės baltymas, kurį išskiria kepenys, reaguodamas į sisteminį 
uždegimą pasirinktose rūšyse, įskaitant šunis. „Catalyst CRP“ testas yra daugiasluoksnis imunologinis tyrimas, kurio 
metu CRP kiekiui išmatuoti naudojami  su aukso nanodalelėmis ir latekso dalelėmis konjuguoti monokloniniai 
antikūnai. 
 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 
CRP yra itin jautrus šunų aktyvaus sisteminio uždegimo biologinis žymeklis. CRP padeda veterinarui anksti nustatyti 
uždegimą, apibūdinti uždegiminės reakcijos sunkumą ir atidžiai stebėti uždegimo sumažėjimą ar progresavimą po 
terapinio įsikišimo. 
 
Dažniausias tyrimu nustatomas sutrikimas 
CRP kiekis bus žymiai padidėjęs esant bet kokiam aktyviam, sisteminiam uždegimui. CRP kiekio padidėjimas yra 
proporcingas uždegimo stiprumui. Padidėjusi CRP koncentracija gali būti stebima pacientui sergant infekcinėms ir 
neinfekcinėms uždegiminėmis ligoms (t. y. pneumonija, pankreatitu, pielonefritu, piometra, septicemija ir 
piotoraksu), imuninės kilmės ligomis (t. y. imuninės kilmės hemolizine anemija ir poliartritu), taip pat esant su 
audinio pažeidimu susijusiam uždegimui, koks būna po didelių operacijų. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
CRP kiekio matavimui galima imti serumo, plazmos ir viso kraujo mėginius (kai naudojamas „Catalyst“ ličio heparino 
viso kraujo separatorius) Nedelsdami atskirkite nuo ląstelių arba krešulio plazmą arba serumą. Renkant plazmą 
reikėtų naudoti tik ličio heparinu apdorotus mėginius. 
 
Atliekant CRP tyrimus pacientams, kuriems įtariamas smarkus sisteminis uždegimas, mėginį galima atskiesti, kad 
tyrimo nereikėtų kartoti, kai CRP koncentracija viršija 10,0 mg/dL (100,0 mg/L). 
Rekomenduojama skiesti taip: viena dalis serumo arba plazmos ir viena dalis įprasto druskos tirpalo (0,9 % druskos). 
IDEXX rekomenduoja skiesti tik tuos testus, kurių rezultatai nepatenka į registruojamas ribas. Atskiedus testus, kurių 
rezultatai patenka į įprastas ribas, gali būti gauti klaidingi rezultatai. 
 
Pastaba: Viso kraujo separatoriuje tiriamų viso kraujo mėginių skiesti nederėtų.  
CRP negalima tirti kartu su fenobarbitalio (PHBR) testu. 
 
Papildomi tyrimai 
Įtariant sisteminį uždegimą CRP tyrimo rezultatus reikėtų vertinti kartu su išsamia istorija, medicininiais tyrimais, 
bendru kraujo tyrimu, išsamiais biocheminiais tyrimais ir šlapimo tyrimu, kad būtų susidarytas išsamus vaizdas 
(duomenų bazė). Įtariant infekciją būtina aptikti ligos sukėlėją, kad būtų galima nustatyti galutinę diagnozę. 
 
 
Fruktozaminas (FRU) 
Fruktozaminas – glikuotas albuminas arba kiti baltymai. Jo koncentracija yra susijusi su gliukozės koncentracija 
kraujyje prieš 2–3 savaites. 

peroksidazė H2O2 + leukodažiklis dažiklis + 2H2O 

kreatino 

kreatinino 
kreatinas kreatininas + H2O 

kreatinas + H2O 
amidino hidrolazė 

sarkozinas + karbamidas 

sarkozinas + O2 + H2O 
sarkozino 

oksidazė 
glicinas + formaldehidas + H2O2 

amido hidrolazė 



 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 
Fruktozamino koncentracijos matavimas yra įprasto diabetu sergančio paciento, kuriam taikomas gydymas, sveikatos 
būklės vertinimo dalis. Jis suteikia informaciją apie glikemijos kontrolę 2–3 savaites prieš tyrimą. Katėms fuktozamino 
koncentraciją galima matuoti siekiant nustatyti, ar aukštą gliukozės koncentraciją kraujyje nulėmė reakcija į stresą, ar 
cukrinis diabetas. Be to, gydant šunų ir kačių diabetą fruktozamino koncentracijos tyrimas leidžia paaiškinti ligos 
istorijos ir medicininių tyrimų išvadų bei nuoseklių gliukozės koncentracijos kraujyje matavimų neatitikimus, jis taip 
pat padeda įvertinti gydymo efektyvumą. 
 
Dažniausias tyrimu nustatomas sutrikimas 
Padidėjęs fruktozamino kiekis rodo prastą arba nepakankamą gliukozės koncentracijos reguliavimą dėl cukrinio 
diabeto. Esant prastai glikemijos kontrolei fruktozamino koncentracija padidėja, o glikemijo skontrolei pagerėjus – 
koncentracija sumažėja. Rečiau mažas fruktozamino kiekis gali būti ilgalaikės hipoglikemijos požymis. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
SVARBU: šiuo metu FRU testas yra dviejų skirtingų formulių, kurias galima naudoti su skirtingų tipų mėginiais: 

Dalies numeris Galimas (-i) mėginio tipas (-ai) 

99-0003341 Serumas arba ličio heparinu apdorota plazma 
(galima naudoti „Catalyst*“ ličio heparino viso kraujo 

separatoriumi gautą plazmą) 

 
Pastaba: dėl informacijos apie galimus mėginio tipus žiūrėkite ant skaidrių dėžutės nurodytą dalies numerį bei 
etiketę. 
 
Mėginį svarbu kaip įmanoma greičiau atskirti nuo raudonųjų kraujo kūnelių. 
 
Fruktozamino koncentracijos tyrimui geriau naudoti serumą, nes iš patirties žinoma, kad naudojant serumą dažniau 
gaunami geros kokybės mėginiai. 
 
Patikrinkite serumą arba plazmą dėl hemolizės. Nors IDEXX sausų skaidrių technologija ženkliai sumažina šios 
trukdančios medžiagos poveikį, dėl ženklios hemolizės fruktozamino tyrimo rezultatai gali būti netikslūs. Įprastai dėl 
ženklios hemolizės analizatoriais „Catalyst“ nustatyta koncentracija bus mažesnė. 
 
Reakcijų seka 
Fruktozaminas + NBT OH- formazano dažiklis (išmatuota esant 560 nm) 
 
 
γ-gliutamiltransferazė (GGT) 
γ-gliutamiltransferazės fermentas yra surištas su membrana. Dideli jo kiekiai aptinkami inkstų šerdyje ir žievėje, šiek 
tiek mažiau plonosios žarnos gleivinėje ir tulžies kanalų epitelyje. 
 
Nors γ-gliutamiltransferazės aktyvumas inkstuose yra aukštas, susirgus inkstų liga fermento aktyvumas serumo 
mėginyje nebūna aukštas. Inkstuose esantis GGT daugiausia susijęs su vamzdinėmis epitelio ląstelėmis, o fermentas 
yra viršūninėje ląstelės dalyje. Dėl patogeninių šių vamzdinių epitelio ląstelių pokyčių GGT pasišalina tiesiogiai į 
šlapimą. Išmatuotas GGT kiekis šlapime gali būti itin jautrus vamzdinių epitelio ląstelių pažeidimo ar nefrotoksiškumo 
rodiklis. 
 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 
Kaip cholestazės arba tulžies pūslės ligos indikatorius. 
 
Dažniausias tyrimu nustatomas sutrikimas 
Padidėjusi GGT – cholestazė. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Nedelsdami atskirkite nuo ląstelių arba krešulio plazmą arba serumą. Renkant plazmą reikėtų naudoti tik ličio 
heparinu apdorotus mėginius. Hemolizuotų mėginių naudoti nederėtų. Kaip antikoagulianto nenaudokite fluorido ar 
oksalato. 



 
Papildomi tyrimai 
γ-gliutamiltransferazės aktyvumas serume paprastai nustatomas kartu atliekant kitus kepenų funkcijos arba 
pažeidimo tyrimus. 
 
Reakcijų seka 

 
 
Gliukozė (GLU) 
Gliukozė yra pagrindinis monogastrinių žinduolių energijos šaltinis. Sveikų gyvūnų organizme koncentracija svyruoja 
mažose ribose. 
 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 
Tirti angliavandenių apykaitą. 
 
Dažniausias tyrimu nustatomas sutrikimas 
Padidėjęs gliukozės kiekis – cukrinis diabetas; gliukokortikoidų poveikis; epinefrino poveikis. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Atliekant gliukozės kiekio tyrimą gyvūnas turėtų būti neėdęs 5–8 valandas iki mėginio ėmimo. Hemolizė gali turėti 
įtakos gliukozės tyrimo rezultatams. 
 
Plazmos mėginiai:  
Naudokite tik ličio heparinu apdorotus mėginius. Paėmus kraują į mėgintuvėlį su ličio heparinu svarbu nedelsiant 
išcentrifuguoti mėginį. Esant šiame antikoaguliante, raudonųjų kraujo kūnelių gliukozė vyksta ganėtinai sparčiai, 
kambario temperatūroje gliukozės koncentracija mėginyje gali sumažėti iki 10 % per valandą. Nedelsdami atskirkite 
plazmą nuo raudonųjų kraujo kūnelių. Hemolizuotų mėginių naudoti nederėtų. 
 
Serumo mėginiai: 
Necentrifuguokite serumo mėginių, kol šie visiškai nesutirštės. Mėginius būtina visiškai išcentrifuguoti. Nedelsdami 
atskirkite serumą nuo krešulio, kad ląstelės nemetabolizuotų gliukozės. Ilgiausias rekomenduojamas laiko tarpas nuo 
mėginio paėmimo iki atskyrimo nuo krešulio – 30 minučių. Hemolizuotų mėginių naudoti nederėtų. 
 
Papildomi tyrimai 
Pacientui diagnozavus diabetą gliukozės tyrimus galima atlikti atskirai. Vis dėlto siekiant stebėti antrinius blogai 
kontroliuojamo diabeto efektus yra naudinga atlikti kitus inkstų ir kepenų funkcijos bei lipidų metabolizmo tyrimus. 
Dėl streso naminiams gyvūnams, ypač katėms, gliukozės kiekis gali smarkiai padidėti ir viršyti įprastas normas, todėl 
įtariant cukrinį diabetą reikėtų vertinti fruktozamino lygį. Tuo pat metu derėtų atlikti ir šlapimo tyrimą bei įvertinti 
gliukozės ir ketonų koncentraciją. 
 
Reakcijų seka 

 
Neorganinis fosfatas (PHOS) 
Fosforas atlieka svarbų vaidmenį kaip metabolinis tarpinis komponentas ir yra nukleino rūgščių, fosfolipidų ir 
nukleotidų sudedamoji dalis. Fosfatai taip pat yra svarbūs buferinių sistemų komponentai kūno skysčiuose. Fosfatas 
ir kalcis absorbuojami plonojoje žarnoje. Absorbcijai įtaką turi kitų mineralų, maistinių medžiagų, vitaminų buvimas ir 
žarnyno pH. Kalcio ir fosforo metabolizmo procesai yra susiję tarpusavyje. 
 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 
Kaip glomerulų filtracijos greičio rodiklis. 

L-ɣ-gliutamil-p-nitroanilidas + glicilglicinas p-nitroanilidas + ɣ-gliutamil glicilglicinas 

gliukozės oksidazė 
β+D-gliukozė + O2 + H2O D-gliukono rūgštis + H2O2 

2H2O2 + 4-animonantipirinas + 1,7-dihidroksinaftalenas 
peroksidazė 

raudonas dažiklis 



 
Dažniausias tyrimu nustatomas sutrikimas 
Padidėjęs neorganinio fosfato kiekis – sumažėjęs glomerulų filtracijos greitis. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Nedelsdami atskirkite nuo ląstelių arba krešulio plazmą arba serumą. Renkant plazmą reikėtų naudoti tik ličio 
heparinu apdorotus mėginius. Kaip antikoaguliantų nenaudokite oksalato, fluorido, citrato arba EDTA. Paimtus 
kraujo mėginius būtina kaip įmanoma greičiau išcentrifuguoti, nes iš raudonųjų kraujo kūnelių greitai išsiskiria 
fosfatai. Dėl hemolizės fosfatų gali ženkliai išaugti koncentracija. 
 
Papildomi tyrimai 
Neorganinio fosfato kiekio tyrimą reikėtų atlikti kartu su kalcio, albumino, bendro baltymo ir gliukozės tyrimais. 
Įtariant inkstų patologiją taip pat derėtų atlikti ir BUN, kreatinino, albumino, bendro baltymo ir išsamų šlapimo 
tyrimą. 
 
Reakcijų seka 

 
 
Laktato dehidrogenazė (LDH) 
Laktato dehidrogenazės fermentas dideliais kiekiais aptinkamas visuose daugelio gyvūnų organuose ir audiniuose 
(įskaitant raudonuosius kraujo kūnelius). Jis yra aptinkamas ląstelių citoplazmoje ir yra išskiriamas į kraują įvykus 
grįžtamam bei negrįžtamam (nekrozei) ląstelių pažeidimui. Šis tyrimas nėra itin specifiškas arba jautrus kurio nors 
organo ar audinio pažeidimo indikatorius. 
 
Pastaba: šunims ir katėms įprastos laktato dehidrogenazės koncentracijos diapazonas yra platus, kiekvienam gyvūnui 
koncentracija gali skirtis kasdien. Dėl to nežymų koncentracijos padidėjimą dėl minimalaus organų pažeidimo 
pastebėti itin sunku. Laktato dehidrogenazės kiekio matavimas yra tradicinis testas, kurio diagnostinė vertė 
praktikoje yra ribota. 
 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 
Ištirti dėl kepenų, širdies arba griaučių raumenų pažeidimo. 
 
Dažniausias tyrimu nustatomas sutrikimas 
Padidėjęs aktyvumas paprastai siejamas su kepenų parenchimos pažeidimais. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Nedelsdami atskirkite plazmą arba serumą nuo kūnelių arba krešulio ir ištirkite mėginį kaip įmanoma greičiau. 
Renkant plazmą reikėtų naudoti tik ličio heparinu apdorotus mėginius. Kaip antikoagulianto nederėtų naudoti 
fluorido ar oksalato ir EDTA. 
 
Hemolizuotų mėginių naudoti nereikėtų, nes jie bus užteršti LDH iš raudonųjų kraujo kūnelių. 
 
Papildomi tyrimai 
Laktato dehidrogenazės aktyvumas paprastai nustatomas kartu atliekant kitus tyrimus dėl kepenų, širdies funkcijos 
sutrikimo arba griaučių raumenų sužalojimo. 
 
Reakcijų seka 

 
Laktatas (LAC) 
Laktatas gaminamas anaerobiškai metabolizuojant gliukozę, o jo koncentracija priklauso nuo santykinio gamybos 
greičio raumenų ląstelėse ir eritrocituose bei metabolizmo kepenyse. 

neroganinis fosfatas + amonio molibdatas amonio fosfomolibdato kompleksas 

amonio fosfomolibdato kompleksas heteropolimolibdato mėlyna 
p-metilaminofenolio 

sulfatas 

piruvatas + NADH + H+ laktatas + NAD+ 



 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 
Padidėjusią laktato koncentraciją paprastai lemia perprodukcija arba nepakankamas metabolizmas. Šiuos sutrikimus 
sukelia audinių hipoksija, cukrinis diabetas, piktybiniai navikai, etanolio arba metanolio nurijimo ir metabolinė 
acidozė. 
 
Dažniausias tyrimu nustatomas sutrikimas 
Su sunkiomis treniruotėmis, šoku, hipovolemija, širdies liga, plaučių edema ir traukuliais susijusi antrinė hipoksija. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Naudokite ličio heparinu arba Fl / oksalatu apdorotus mėginius. Naudojant ličio heparinu apdorotus mėginius plazmą 
nuo raudonųjų kraujo kūnelių reikia atskirti per 5 minutes nuo mėginio paėmimo. 
 
Papildomi tyrimai 
CBC, biocheminių testų rinkinys, išsamus šlapimo tyrimas ir kraujo dujų tyrimas. 
 
Reakcijų seka 

 
 
Lipazė (LIPA) 
Lipazę išskiria kasa ir, šiek tiek mažesniu mastu, virškinimo trakto gleivinė. Lipazė (palyginti su amilaze) yra santykinai 
jautrus kasos patologijos rodiklis. Paprastai tris kartus normą viršijantis padidėjimas yra pankreatito požymis. 
 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 
Kaip ūminio pankreatito rodiklis. 
 
Dažniausias tyrimu nustatomas sutrikimas 
Ūminis pankreatitas. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Kraujo mėginiai turėtų būti paimti per vieną dieną nuo ūminio pankreatito simptomų pasireiškimo. Nedelsdami 
atskirkite nuo ląstelių arba krešulio plazmą arba serumą. Renkant plazmą reikėtų naudoti tik ličio heparinu apdorotus 
mėginius. Kaip antikoaguliantų nenaudokite oksalato ar fluorido, citrato arba EDTA. Lipazės kiekis gali padidėti dėl 
lipemijos ir geltos. 
 
Papildomi tyrimai 
Lipazės ir amilazės kiekis paprastai nustatomas kartu atliekant tyrimus dėl kepenų ir kasos funkcijos ar pažeidimo. 
Abejotinais atvejais šunims ir katėms reikėtų atlikti kasai specifinės lipazės tyrimus. 

L-(+)-pieno rūgštis + O2 piruvatas + H2O2 
laktato oksidazė 

peroksidazė 
2H2O2 + 4-aminoantipirinas + 1,7-dihidroksinaftalenas raudonas dažiklis 



Reakcijų seka 

 
 
Magnis (Mg) 
Magnis tarp ląstelių atlieka svarbų vaidmenį aktyvinant fermentus, įskaitant tuos, kurie yra atsakingi už daugelį 
anabolinių ir katabolinių procesų. Jis taip pat dalyvauja formuojant ir naikinant acetilcholiną, kuris reguliuoja 
elektrinių impulsų perdavimą nervų ir raumens jungtyje. Magnio koncentraciją serume reguliuoja antinksčiai, 
skydliaukė ir prieskydinė liauka. 
 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 
Magnio koncentracijos serume matavimo svarba šunims ir katėms nėra iki galo ištirta. Tačiau yra nustatyta atvejų, 
kai šunims pašalinus prieskydliaukę pasireiškė hipomagnezemija. 
 
Dažniausi tyrimu nustatomi sutrikimai 
Padidėjęs magnio kiekis – sumažėjęs glomerulų filtracijos greitis.  
Sumažėjęs magnio kiekis – prieskydinės liaukos pašalinimas. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Paimtus kraujo mėginius reikia nedelsiant išcentrifuguoti, nes dėl hemolizuotų eritrocitų išskiriamo magnio tyrimo 
rezultatai gali būti klaidingai aukšti. Nedelsdami atskirkite nuo ląstelių arba krešulio plazmą arba serumą. Renkant 
plazmą reikėtų naudoti tik ličio heparinu apdorotus mėginius. Kaip antikoaguliantų nenaudokite oksalato ar citrato 
arba EDTA. Kraują paėmus į natrio fluoridu apdorotus mėgintuvėlius magnio tyrimo rezultatai bus mažesni. 
 
Papildomi tyrimai 
Žr. „Tyrimų rinkinio pasirinkimas“ lentelės Endokrininės sistemos tyrimų rinkinio skiltyje nurodytus tyrimus. 
 
Reakcijų seka 

 
 
Fenobarbitalis (PHBR) 
Fenobarbitalis yra dažnai vartojamas vaistas, skirtas traukulių gydymui įvairių rūšių gyvūnams. Fenobarbitalio 
koncentraciją reikia įvertinti pradinio dozavimo metu ir vertinti viso gydymo metu siekiant užtikrinti, kad jo 
koncentracija kraujyje išliktų numatytame terapiniame diapazone. 
 
Pagrindinės priežastys tyrimui atlikti 
Fenobarbitalias yra kontroliuojamas barbitūratų grupės vaistas, veterinarijoje skirtas gydyti nuo traukulių kenčiančius 
pacientus. Kad preparatas būtų efektyvus, fenobarbitalio koncentracija turi išlikti tam tikrose ribose. Koncentracijai 

lipazė, kolipazė 

diacetinazė 

glicerolio kinazė 

L-ɑ-glicerofosfato oksidazė 

peroksidazė 

1-oleoil-2,3-diacetilglicerolis 2,3-diacetilglicerolis + oleino rūgštis 

2,3-diacetilglicerolis glicerolis + acto rūgštis 

glicerolis + ATP L-ɑ-glicerofosfatas + ADP 

L-ɑ-glicerofosfatas + O2 dihidroksiacetono fosfatas + H2O2 

H2O2 + leukodažiklis dažiklis + 2H2O 

chelatorius 
Mg2+ + Ca2+ -chelatoriaus kompleksas Mg2+ + Ca2+ 

Mg2+ + formazano dažiklio darinys Mg2+ -dažiklio kompleksas 



nukritus <10 µg/mL, fenobarbitalio kiekis gali būti nepakankamas traukuliams užkirsti. Fenobarbitalis gali būti 
toksiškas ir netgi kelti pavojų gyvybei, jeigu koncentracija >30 µg/mL katėms arba >40 µg/mL šunims. 
 
Daugeliui pacientų stabili fenobarbitalio koncentracija susidaro po 2–3 savaičių pastovaus gydymo. Pasiekus stabilią 
koncentraciją daugiau nei 90 % pacientų mėginio ėmimo laikas yra nesvarbus. Tačiau nedidelei daliai pacientų 
fenobarbitalio pusinės eliminacijos laikas gali skirtis. Todėl įtariant apsinuodijimą gali būti naudinga mėginį paimti 
esant aukščiausiai koncentracijai (4–5 valandos po preparato vartojimo), o tuo atveju, jeigu pasireikštų traukuliai ir 
būtų įtariama, kad preparato dozė yra nepakankama, gali būti naudinga paimti mėginį tarpinei koncentracijai (prieš 
kitos preparato dozės davimą) nustatyti. 
 
Dažniausi tyrimu nustatomi sutrikimai 
Vaisto perdozavimas arba nepakankama dozė. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Nenaudokite separavimo mėgintuvėlių, nes dėl sąlyčio su geliu medžiagos koncentracija gali sumažėti. 
 
Papildomi tyrimai 
CBC, išsamūs cheminiai tyrimai, šlapimo tyrimas, tulžies rūgšties tyrimas (mažiausiai 2 kartus per metus)  
 
Reakcijų seka 

 
 
†PHBR = fenobarbitalio-peroksidazės konjugatas 
 
Kalis (K) 
Kalis yra pagrindinis ląstelėse esančio skysčio katijonas, jis yra pagrindinis ląstelių buferis, kalis pagerina nervų 
laidumą ir raumenų funkciją, padeda išlaikyti osmosinį slėgį. Neįprastai didelis ar mažas kalio kiekis sukelia raumenų 
dirglumo, kvėpavimo ir miokardo funkcijos pokyčius. 
 
Pagrindinės priežastys tyrimui atlikti 
Didelis kalio kiekis (hiperkalemija) dažniausiai nustatomas arkliams, galvijams, katėms ir kai kurioms šunų veislėms 
sergant šlapimo takų obstrukcija, inkstų nepakankamu, metaboline ar kvėpavimo acidoze, hipoadrenokorticizmu bei 
per didele hemolize. Įprastai per maža kalio koncentracija (hipokalemija)  išsivysto dėl pernelyg didelio druskų 
praradimo dėl smarkaus vėmimo ar viduriavimo, nepakankamo vartojimo, anoreksijos (ypač kačių), malabsorbcijos ir 
smarkių nudegimų. 
 
Dažniausi tyrimu nustatomi sutrikimai 
Hiperkalemija – inkstų nepakankamumas, postrenalinė obstrukcija. 
Hipokalemija – pernelyg didelis kalio netekimas. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Nedelsdami atskirkite nuo ląstelių arba krešulio plazmą arba serumą. Renkant plazmą reikėtų naudoti tik ličio 
heparinu apdorotus mėginius. Venkite hemolizės. 
 
Neužšaldykite mėginių, kurie bus tiriami analizatoriumi „Catalyst One“. 
 
Papildomi tyrimai 
Natrio, kalio ir chlorido tyrimai visuomet turėtų būti atliekami kartu siekiant nustatyti elektrolitų balansą. Papildomas 
bikarbonato matavimas leis tiksliai įvertinti metabolinių rūgščių-šarmų pusiausvyros fiziologiją. 
 
ACTH stimuliavimo testas, jeigu įtariamas hipoadrenokorticizmas. 
 

leukodažiklis 

plovimas 

dažiklis + 2H2O 



Reakcijų seka 

 
 
Natris (Na) 
Natris yra pagrindinis ekstraląstelinio skysčio katijonas, jis išlaiko osmosinį slėgį, rūgščių-šarmų pusiausvyrą bei 
perduoda nervinius impulsus. Kūne yra palaikomas pastovus bendras natrio kiekis, netgi patologinėmis sąlygomis jis 
kinta nežymiai. 
 
Pagrindinės priežastys tyrimui atlikti 
Įvertinti elektrolitų būklę, taip pat kalio ir chlorido kiekį. 
 
Mažą natrio koncentraciją (hiponatremiją) paprastai sukelia santykinis kūno vandens perteklius. Kiekis gali sumažėti 
dėl mažo suvartojimo, praradimo dėl vėmimo ar viduriavimo, tinkamo vandens ir netinkamo druskų pakeitimo, 
druskų netekimo dėl nefropatijos, osmozinės diurezės, metabolinės acidozės ir įvairių liaukų sutrikimų. 
 
Padidėjusi koncentracija (hipernatremija) dažniausiai pasireiškia dėl didelio prakaitavimo prarandant daugiau 
vandens nei druskų, smarkaus vėmimo ar viduriavimo, nepakankamo vandens suvartojimo ir natrio konservavimo 
inkstuose esant hiperaldosteronizmui. 
 
Dažniausias tyrimu nustatomas sutrikimas 
Dėl dehidratacijos, skrandžio ir žarnyno skysčių netekimo (vėmimo ar viduriavimo) pasireiškusi hipernatremija. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Nedelsdami atskirkite nuo ląstelių arba krešulio plazmą arba serumą. Renkant plazmą reikėtų naudoti tik ličio 
heparinu apdorotus mėginius. Venkite hemolizės. 
 
Neužšaldykite mėginių, kurie bus tiriami analizatoriumi „Catalyst One“.  
 
Papildomi tyrimai 
Natrio, kalio ir chlorido tyrimai visuomet turėtų būti atliekami kartu siekiant nustatyti elektrolitų balansą. Papildomas 
bikarbonato matavimas leis tiksliai įvertinti metabolinių rūgščių-šarmų pusiausvyros fiziologiją. 
 
Reakcijų seka 

 
 
Bendras bilirubinas (TBIL) 
Monocitų-makrofagų sistemoje hemoglobinas iš degeneruotų eritrocitų paverčiamas į bilirubiną. Susijungęs su 
albuminu laisvas nekonjuguotas bilirubinas patenka į kepenis, kur yra konjuguojamas su gliukurono rūgštimi ir 
pašalinamas tulžyje. Sergant obstrukcine kepenų liga konjuguoto bilirubino koncentracija kraujyje išauga. 
 
Intravaskulinės arba ekstravaskulinės hemolizės metu labai greitai gali žūti itin dideli kiekiai eritrocitų, tokiu atveju 
konjugacijos mechanizmas kepenyse būna perkraunamas ir dėl to 
kraujyje smarkiai išauga nekonjuguoto bilirubino koncentracija. Netekus itin daug hemoglobino ir eritrocitų gali ištikti 
anoksija. Sutrikus hepatocitų funkcijai pasireiškia ląstelių patinimas, dėl kurio užsikemša tulžies kanalėliai ir 
konjuguotas bilirubinas negali būti pašalintas. Dėl to tuo pačiu metu išauga cirkuliuojančio konjuguoto bilirubino 
koncentracija. 
 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 
Aptikti hepatobiliarinę patologiją ir pernelyg didelį eritrocitų naikinimą. 
 
Pastaba: Sveikiems šunims ir katėms bendro bilirubino koncentracija serume yra labai maža. Apžiūrėjus mėginį 
dažnai galima nuspręsti, ar būtina nustatyti bilirubino kiekį (tik serume ir plazmoje). 
 
Dažniausias tyrimu nustatomas sutrikimas 
Padidėjęs bilirubino kiekis – cholestazinė kepenų liga (konjuguotas bilirubinas) ir kepenų nepakankamumas 
(nekonjuguotas bilirubinas), hemolizinė liga (nekonjuguotas ir galimas konjuguotas bilirubinas) ir intrahepatinė 

Kalis + jonoforas – fluorescencinis dažiklis fluorescencijos pokytis 

Natris + jonoforas – fluorescencinis dažiklis fluorescencijos pokytis 



obstrukcija. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Nedelsdami atskirkite nuo ląstelių arba krešulio plazmą arba serumą. Mėginius reikėtų ištirti nedelsiant, nes 
veikiamas šviesos bilirubinas sparčiai yra. Jeigu mėginio ištirti nedelsiant negalima, jį reikėtų laikyti tamsioje vietoje, 
pageidautina 4 °C–8 °C (36 °F–40 °F) temperatūroje, šaldytuve. Prieš atliekant tyrimą būtina palaukti, kol mėginys 
sušils iki kambario temperatūros. Renkant plazmą reikėtų naudoti tik ličio heparinu apdorotus mėginius. 
 
Nepaprastai svarbu, kad mėginiai būtų deramai išcentrifuguoti. Priešingu atveju leukocitai ir trombocitai gali likti 
suspensijoje net tada, kai raudonieji kraujo kūneliai bus atskirti. Ląstelinė medžiaga ant skaidrės gali būti reikšmingos 
teigiamos paklaidos priežastis. Hemoglobinas taip pat didina bendro bilirubino tyrimo rezultatus, todėl reikėtų vengti 
naudoti netgi nežymiai hemolizuotus mėginius. 
 
Papildomi tyrimai 
Bendras bilirubino kiekis turėtų būti matuojamas kartu atliekant ir kitus kepenų funkcijos arba pažeidimo tyrimus. 
Siekiant atmesti arba patvirtinti hemolizinę ligą taip pat reikėtų atlikti ir hematokrito tyrimą. Taip pat gali būti 
naudinga atlikti urobilinogeno ir bilirubino šlapime tyrimą. 
 
Reakcijų seka 

 
 
Bendras baltymas (TP) 
Bendra baltymų koncentracija serume apima visus baltymus, esančius kraujo plazmoje. Sveikiems gyvūnams 
albuminas sudaro didžiąją bendro baltymo dalį. Likę baltymai – alfa, beta ir gama globulinai. Globulinų koncentracija 
nustatoma iš bendro baltymo atėmus albuminą. 
 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 
Bendro baltymo tyrimas atliekamas kartu su kitais kepenų ir inkstų funkcijos tyrimais, gali suteikti naudingos 
informacijos apie hidratacijos laipsnį, baltymų praradimo enteropatijas arba gamapatijas. Tyrimas nėra specifiškas, 
menkai tikėtina, kad atlikus atskirai jis suteiks diagnostinės informacijos. 
 
Dažniausi tyrimu nustatomi sutrikimai 
Padidėjęs bendro baltymo kiekis – dehidratacija, uždegiminis susirgimas. 
 
Sumažėjęs bendro baltymo kiekis – baltymų praradimas dėl kraujo netekimo ir baltymų praradimas per virškinimo 
traktą, su enteropatija ir nefropatija su baltymų praradimu susijęs albumino kiekio sumažėjimas, su kepenų 
nepakankamumu ir uždegimu susijęs albumino kiekio sumažėjimas. 
 
Sutrikusi inkstų ir kepenų veikla, dehidratacija ir virškinimo trakto pažeidimai. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Nedelsdami atskirkite nuo ląstelių arba krešulio plazmą arba serumą. Renkant plazmą reikėtų naudoti tik ličio 
heparinu apdorotus mėginius. Dėl vidutinės ar ženklios hemolizės nustatyta bendra baltymų koncentracija gali būti 
klaidingai aukšta. 
 
Dėl plazmoje esančio fibrinogeno plazmos analizės rezultatai gali būti šiek tiek didesni nei serumo.  
 
Papildomi tyrimai 
Bendro baltymo koncentracija įprastai matuojama kartu atliekant albumino ir kitus inkstų bei kepenų funkcijos 
tyrimus. 
 
Reakcijų seka 

 

bendras 
bilirubinas 

azobilirubino 
chromoforai 

difilino 

4-(N-karboksimetilsulfonil)-benzendiazonio heksafluorfosfatas 

baltymas + vario tartratas spalvotas kompleksas 



 
Bendras T4 (TT4) 
Su fermentu susijęs imunosorbento tyrimas (ELISA), skirtas kiekybiniam bendro T4 (tiroksino) matavimui šunims ir 
katėms. Atlikus bendro T4 tyrimą galima įvertinti skydliaukės funkciją, vienu bandymu išsamiai ištirti kates dėl 
hipertiroidizmo, šunis dėl įtariamo hipotiroidizmo, taip pat įvertinti organizmo atsaką į gydymą ir nedelsiant 
koreguoti vaisto dozes. 
 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 
Tikrinti, diagnozuoti ir stebėti skydliaukės ligas. Bendro tiroksino kiekio tyrimas padeda veterinarams matuojant su 
krauju susijungusio ir laisvo tiroksino kiekį, įvertinti skydliaukės funkciją. Tiroksinas yra pagrindinis skydliaukės 
išskiriamas hormonas. Jis yra itin svarbus medžiagų apykaitos procesams. 
 
Dažniausias tyrimu nustatomas sutrikimas 
Hipertiroidizmas – padidėjęs TT4 yra būdingas hipertiroidizmui. Natūralus hipertiroidizmas yra dažnai katėms ir retai 
šunims pasireiškiantis endokrininis sutrikimas. 
 
Hipotiroidizmas – sumažėjęs TT4 yra būdingas hipotiroidizmui, bet tik pagal sumažėjusį TT4 hipotiroidizmo galutinai 
diagnozuoti negalima. Natūralus hipotiroidizmas yra dažnai šunims ir retai katėms pasireiškiantis endokrininis 
sutrikimas. 
 
Netiroidinės ligos (NTI) – netiroidinės ligos gali turėti įtakos TT4 lygiui (ir galimai kitiems skydliaukės tyrimams). Dėl 
netiroidinių ligų TT4 lygis gali nukristi netgi iki hipotiroidinio diapazono. Kuo sunkesnis neitroidinis susirgimas, tuo 
didesnis galimas poveikis TT4 lygiui. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Skirta naudoti imant serumo, plazmos ir viso kraujo mėginius (kai naudojamas „Catalyst“ viso kraujo separatorius). 
 
Nedelsdami atskirkite nuo ląstelių arba krešulio plazmą arba serumą. Renkant plazmą reikėtų naudoti tik ličio 
heparinu apdorotus mėginius. Hemolizuotų mėginių naudoti nederėtų. Kaip antikoagulianto nenaudokite fluorido ar 
oksalato. 
 
Papildomi tyrimai 
Norint diagnozuoti arba įtariant skydliaukės ligą bendro T4 kiekį reikėtų vertinti kartu su istorija, medicininiais 
tyrimais, CBC, išsamiais biocheminiais tyrimais ir šlapimo tyrimu, kad būtų susidarytas išsamus vaizdas (duomenų 
bazė). 
 
Šunims, kurių įprastas T4 kiekis yra mažas, ir kuriems pasireiškia nuoseklūs klinikiniais požymiai, norint patvirtinti 
hipotiroidizmo diagnozę reikėtų įvertinti laisvo T4 (fT4) ir endogeninio skydliaukę stimuliuojančio hormono (TSH) bei 
tiroglobulino autoantikūnių (TgAA) kiekį. 
 
Katėms, kurioms būdingi nuoseklūs klinikiniai požymiai ir visos T4 (TT4) vertės yra viršutinėje ribinėje zonoje (pilkoje 
zonoje), gali pasireikšti ankstyvasis hipertiroidizmas arba lydintis netiroidinis susirgimas (NTI). Tokiais atvejais, kad 
būtų lengviau patvirtinti diagnozę, derėtų atlikti laisvo T4 (fT4), T3 slopinimo tyrimą arba radionuklidinį skydliaukės 
tyrimą. 
 
 
Trigliceridai (TRIG) 
Trigliceridai dažnai aptinkami šunų ir kačių maiste, ypač kai gyvūnai yra šeriami maisto likučiais. Jie taip pat yra 
sintetinami kepenyse, daugiausia iš angliavandenių, ir naudojami kaip antrinis energijos šaltinis bei kaupiami 
riebaliniame audinyje. Kasos lipazė yra trigliceridų hidrolizės į mono- ir diglicerido glicerolį bei laisvąsias riebalų 
rūgštis katalizatorius. 
 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 
Diagnozuoti lipidų apykaitos sutrikimus. 
 
Dažniausias tyrimu nustatomas sutrikimas 
Padidėjęs trigliceridų kiekis – daug riebalų turintis maistas arba riebalų apykaitos sutrikimas. 



 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Kraują derėtų imti praėjus bent 12 valandų po valgymo. 
 
Nedelsdami atskirkite nuo ląstelių arba krešulio plazmą arba serumą. Renkant plazmą reikėtų naudoti tik ličio 
heparinu apdorotus mėginius. Smarkiai lipemiškuose mėginiuose greičiausiai yra labai daug trigliceridų, todėl prieš 
tiriant juos derėtų atskiesti. 
 
Papildomi tyrimai 
Trigliceridų kiekis neturėtų būti matuojamas atskirai. Jeigu mėginys drumstas ar pieniškas, tyrimą reikėtų atlikti kartu 
su cholesterolio ir gliukozės bei kepenų ir inkstų funkcijos tyrimais. Taip pat apsvarstykite galimybę pakartotinai 
paimti mėginį, jeigu pacientas gavo maisto per pastarąsias 12 valandų. 
 
Reakcijų seka 

 
 
Šlapimo rūgštis (URIC) 
Šlapimo rūgšties tyrimą naudinga atlikti paukščiams ir dalmatinams vietoje karbamido tyrimo. Visiems šunims 
(išskyrus dalmatinus), kuriems pasireiškia difuzinė kepenų liga, pastebimas šlapimo rūgšties padidėjimas kraujyje virš 
normalaus, <1 mg / dL, lygio. 
 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 
Kaip inkstų ligos sunkumo paukščiams (ir dalmatinams) rodiklis. 
 
Dažniausias tyrimu nustatomas sutrikimas 
Padidėjęs šlapimo rūgšties kiekis – su sumažėjusiu glomerulų filtracijos greičiu susijusi prerenalinė, postrenalinė arba 
renalinė (inkstų) azotemija. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Nedelsdami atskirkite nuo ląstelių arba krešulio plazmą arba serumą. Renkant plazmą reikėtų naudoti tik ličio 
heparinu apdorotus mėginius. Iš natrio fluorido, citrato arba EDTA konservanto surinka plazma neturėtų būti 
naudojama. 
 
Papildomi tyrimai 
Kreatinino, UCRE/CREA, UPRO 

peroksidazė 
H2O2 + leukodažiklis 

L-ɑ-glicerol-fosfato oksidazė 
L-ɑ-glicerofosfatas + O2 dihidroksiacetono fosfatas + H2O2 

surfaktantas 

lipazė 

glicerolio kinazė 

lipoproteinai trigliceridai + baltymai 

trigliceridai + H2O glicerolis + riebalų rūgštys 

glicerolis + ATP L-ɑ-glicerofosfatas + ADP 

dažiklis + 2H2O 



Reakcijų seka 

 
 
Šlapimo kreatininas (UCRE) 
Šlapimo kreatinino kiekis nustatomas siekiant kiekybiškai įvertinti, lyginti per glomerulus arba inkstų kanalėlius 
išfiltruotų ar prarastų elektrolitų, pvz., šlapimo baltymo ar kortizolio, koncentraciją arba santykį. 
 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 
Turi būti atliekamas kartu su šlapimo baltymo tyrimu siekiant nustatyti šlapimo baltymo ir kreatinino santykį (UPC). 
 
Dažniausias tyrimu nustatomas sutrikimas 
Ankstyvą inkstų ligą rodanti proteinurija, nefropatija su baltymų praradimu. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Į švarų indelį, pageidautina cistocentezės būdu, surinktas šlapimas. Prieš pradedant tyrimą turėtų pasirodyti 
neaktyvios šlapimo nuosėdos, taip pat atlikus pasėlio ir jautrumo testą reikia atmesti šlapimo takų infekciją (UTI), nes 
UTI gali šiek tiek ar vidutiniškai padidinti UPC. 
 
Papildomi tyrimai 
Išsamus šlapimo tyrimas su pasėlio ir jautrumo testu. Serumo cheminių medžiagų, pvz., kreatinino, BUN, albumino ir 
globulino tyrimas. 
 
CBC 
SNAP* 4Dx* testas 
 
Informacija apie laikymą 
Šlapimo mėginius reikėtų ištirti per 2 valandas nuo paėmimo, mėginius galima laikyti šaldytuve iki 
24 valandų. NEUŽŠALDYKITE šlapimo mėginių. 
 
Reakcijų seka 

 
 
Šlapimo baltymas (UPRO) 
Šlapimo baltymo kiekis yra matuojamas ir lyginamas su kreatinino koncentracija siekiant įvertinti netenkamų inkstų 
baltymų (glomerulų ir vamzdelių) kiekį ir nustatyti šlapimo baltymų ir kreatinino (UPC) santykį. 
 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti 

peroksidazė 
H2O2 + leukodažiklis dažiklis  

2H2O + šlapimo rūgštis 
urikazė 

alantoinas + H2O2 + CO2  

peroksidazė 
H2O2 + leukodažiklis dažiklis + 2H2O 

sarkozino 

oksidazė 

kreatino 

amidino hidrolazė 

kreatinino 

amidohidrolazė 

glicinas + formaldehidas + H2O2 

sarkozinas + karbamidas 

sarkozinas + O2 + H2O 

kreatinas + H2O 

kreatininas + H2O kreatinas  



Turi būti atliekamas kartu su šlapimo kreatinino tyrimu siekiant nustatyti šlapimo baltymo ir kreatinino (UPC) santykį. 
 
Dažniausias tyrimu nustatomas sutrikimas 
Ankstyvą inkstų nepakankamumą rodanti proteinurija, nefropatija su baltymų praradimu. 
 
Mėginio tipas ir atsargos priemonės 
Į švarų indelį, pageidautina cistocentezės būdu, surinktas šlapimas. Prieš pradedant tyrimą turėtų pasirodyti 
neaktyvios šlapimo nuosėdos, taip pat, atlikus pasėlio ir jautrumo testą, reikia atmesti šlapimo takų infekciją (UTI), 
nes UTI gali šiek tiek ar vidutiniškai padidinti UPC. 
 
Papildomi tyrimai 
Išsamus šlapimo tyrimas su pasėlio ir jautrumo testu. Serumo cheminių medžiagų, pvz., kreatinino, BUN, albumino ir 
globulino tyrimas. 
 
CBC 
SNAP 4Dx testas 
 
Informacija apie laikymą 
Šlapimo mėginius reikėtų ištirti per 2 valandas nuo paėmimo, mėginius galima laikyti šaldytuve iki 24 valandų. 
NEUŽŠALDYKITE šlapimo mėginių. 
 
Reakcijų seka 
Mo6+ – pirokatecholio violatinis dažiklis + oksalatas + baltymas   spalvotas kompleksinis dažiklis 
 

Medicininių protokolų aprašymai 

Amoniako protokolas 
Bazinis amoniako lygis turi būti vertinamas gyvūnams, turintiems kepenų encefalopatijos požymių, arba pacientams, 
kuriems įtariama, kad jie turi portosisteminių šuntų (PSS). Amoniako toleravimo tyrimus galima atlikti norint įvertinti 
PSS, kai nėra atliekami tulžies rūgšties tyrimai (pvz., Maltos bišonams). 
 
Amoniako toleravimo tyrimas: imant pavyzdį pacientas turi būti neėdęs 12 valandų. Amonio chloridas (0,1 g/kg) 
duodamas per burną naudojant skrandžio zondą arba želatinos kapsulėmis. Antras mėginys paimamas praėjus 30 
minučių nuo amonio chlorido davimo. 
 
Pastaba: procedūros metu pacientui apsivėmus tyrimo rezultatai bus laikomi negaliojančiais. 
Reikalavimai mėginiui: 1 ml heparinu apdorotos plazmos, atskirtos nuo raudonųjų kraujo kūnelių. Nenaudokite 
serumo. 
Laikymas / stabilumas: 48 valandos – plazmą laikykite užšaldytą. 
Trukdžiai: hemolizė, aukštesnis nei 600 mg/dl (33,33 mmol/l) gliukozės lygis, aukštas BUN lygis. 
Pastabos: antikoaguliuotas kraujas turi būti centrifuguojamas iškart po paėmimo. Atskirkite plazmą ir supilkite ją į 
stiklinį indą (RTT). Nedelsdami užšaldykite ir laikykite užšaldytą, jeigu mėginys nebus tiriamas nedelsiant. 
Pastaba: bėgant laikui amoniako koncentracija didėja. 
 
 
UPC protokolas 
Pagrindinė priežastis tyrimui atlikti: padėti diagnozuoti nefropatijas su baltymų netekimu, pvz., glomerulonefritą ir 
amiloidozę, ir anksti nustatyti lėtinį inkstų nepakankamumą. 
Apima: šlapimo baltymo (UPRO), šlapimo kreatinino (UCRE), baltymo ir kreatinino (UPC) santykio tyrimą. 
Reikalavimai mėginiui: 2 ml šlapimo steriliame inde.  
Laikymas / stabilumas: 48 valandos esant 2°C–8°C (36°F–46°F) temperatūrai.  
Trukdžiai: makrohematurija, piurija. 
Papildomi tyrimai: išsamus šlapimo tyrimas su pasėlio ir jautrumo testu. Serumo cheminių medžiagų, pvz., 
kreatinino, BUN, albumino, globulino tyrimai; CBC; SNAP* 4Dx* testas; vaizdiniai tyrimai. 
Aiškinimas: norint diagnozuoti proteinuriją reikia įrodyti jos požymių užsitęsimą ir nustatyti kilmę, ar tai prerenalinė, 
renalinė ar postrenalinė proteinurija.  Proteinurijos požymių užsitęsimą galima įrodyti bent tris kartus atlikus UPC 
santykio tyrimus, tarp tyrimų turi praeiti mažiausiai 2 savaitės. 



 
• Prerenalinę proteinuriją galima įtarti, kai CBC ir biocheminiais tyrimais nustatoma hemolizė, hiperglobulinemija 

arba aptinkama raumenų pažeidimų įrodymų. Rekomenduojama tirti ir gydyti pagrindinę priežastį. 
• Postrenalinę proteinuriją sukelia urogenitalinio trakto ligos, hematurija arba piurija. Pakartokite tyrimą su 

cistocentezės būdu gautu mėginiu arba įvertinkite šlapimo nuosėdas dėl kraujavimo ar uždegimo. Atsižvelkite į 
šlapimo pasėlio tyrimą. Rekomenduojama tirti ir gydyti pagrindinę priežastį. 

• Renalinė proteinurija: įvertinkite gresiant azotemijai. 
 
Neazoteminė nuolatinė renalinė proteinurija (šunims ir katėms): 
UPC <0,5 = normos ribose. 
UPC 0,5–1,0 = abejotina, kartoti atitinkamu intervalu. 
UPC 1,0–2,0 = didelė proteinurija; rekomenduojama tirti dėl pagrindinių sisteminių ligų. 
UPC 2,0 = didelė proteinurija; rekomenduojama tirti dėl pagrindinių sisteminių ligų ir gydyti konservatyviai. 
 
Azoteminė nuolatinė renalinė proteinurija (šunims): 
UPC <0,5 = garantuoti stebėjimą ir tyrimą. 
UPC ≥0,5 = didelė proteinurija; rekomenduojama tirti dėl pagrindinių sisteminių ligų ir gydyti konservatyviai. 
 
Azoteminė nuolatinė renalinė proteinurija (katėms): 
UPC <0,4 = garantuoti stebėjimą ir tyrimą. 
UPC ≥0,4 = didelė proteinurija; rekomenduojama tirti dėl pagrindinių sisteminių ligų ir gydyti konservatyviai. 



 
 

Istorija ir medicininiai tyrimai 

CBC, biocheminiai tyrimai, šlapimo 
tyrimas (ištirkite šlapimo nuosėdas 

ir lyginamąjį svorį) 

– Aktyvios nuosėdos 
– Poliurija 
– Azotemija 

± Aktyvios nuosėdos 
± Poliurija 

± Azotemija 

+ Aktyvios nuosėdos 
+ Poliurija 
– Azotemija 

Prerenalinė Renalinė Postrenalinė Jeigu prerenalinė atmesta Jeigu postrenalinė atmesta 

+ Hemoglobinurija  
+ Mioglobinurija 
+ „Bence Jones“ proteinurija (mieloma) 

+ Šlapimo takų infekcija 
+ Akmenys 
+ Augliai 

IDEXX šlapimo P:C santykis 

+ Azotemija – Azotemija 

< 0,5 šunims ir katėms 
Normos ribose 

Tirti dėl 
azotemijos 

Inkstų liga su 
proteinurija 

Po dviejų savaičių 
pakartoti IDEXX UPC 

santykio tyrimą 

Ištirti galimas imuninės 
kilmės glomerulonefrito ar 

intersticinio nefrito 
priežastis 

Ruoštis gydyti 
proteinuriją 

≥ 0,5 šunims 
≥ 0,4 katėms 
Stebėti, tirti, gydyti 

< 0,5 šunims 
< 0,4 katėms 
Normos ribose 

≥ 0,5 iki < 1,0 
šunims ir katėms 

Stebėti 

≥ 1,0 iki < 2,0 
šunims ir katėms 

Stebėti, tirti 

≥ 2,0 šunims ir katėms 
Stebėti, tirti, gydyti 



Bendro T4 protokolai 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBC = bendras kraujo tyrimas 
Pastaba: 1 µg/dl atitinka 12,87 nmol/l. Į apatinį normalios koncentracijos diapazoną patenkantis tyrimo rezultatas 

turėtų būti laikomas dviprasmišku. 

 

Įtariamas šunų hipotiroidizmas 

Bendri klinikiniai požymiai šunims 
• Nutukimas 
• Odos liga 
• Mieguistumas 
• Psichologinė apatija 
• Aktyvios fizinės veiklos ar šalčio 

netoleravimas 

Pradinė duomenų bazė 
• Bendras T4 
• CBC 
• Cheminių medžiagų su 

elektrolitais tyrimas 
• Išsamus šlapimo tyrimas 

Žemas T4 su netiroidine liga 
< 1,0 µg/dl 

(< 13,0 nmol/l) 

Gydyti netiroidinę ligą 

Žemas T4 
< 1,0 µg/dl 

(< 13,0 nmol/l) 

Žemas normalus T4 
1,0–2,0 µg/dl 

(13,0–26,0 nmol/l) 

Normalus T4 
2,0–4,0 µg 
(26,0–51,0 nmol/l) 

Hipotiroidizmas nėra tikėtinas 

fT4 + TSH ± TgAA 

Žemas fT4 ± aukštas TSH 
± teigiamas TgAA 

Hipotiroidizmas tikėtinas 

Klinikinis tyrimas 

Normalus fT4 ir TSH 
neigiamas TgAA 

Hipotiroidizmas nėra tikėtinas 

Pakartokite tyrimus po 4–6 
savaičių, jeigu vis tiek įtariamas 

hipotiroidizmas 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

† Jei vis dar egzistuoja stiprus įtarimas dėl hipertiroidizmo, apsvarstykite galimybę pakartoti tyrimą po 4–6 savaičių 
arba atlikti skenavimą naudojant „Technecį“. 
CBC = bendras kraujo tyrimas 
Pastaba: 1 μg/dl atitinka 12,87 nmol/l. Į pilką zoną patenkantis tyrimo rezultatas turėtų būti laikomas dviprasmišku. 

 

Įtariamas kačių hipertiroidizmas 

Bendri klinikiniai požymiai katėms 
• Svorio kritimas 
• Hiperaktyvumas 
• Polifagija 
• Apčiuopiama struma 
• Neprižiūrėtas kailis 

Pradinė duomenų bazė 
• Bendras T4 
• CBC 
• Cheminių medžiagų su 

elektrolitais tyrimas 
• Išsamus šlapimo tyrimas 

Žemas T4 
< 0,8 μg/dl 

(< 10,0 nmol/l) 

Normalus T4 
0,8–4,7 μg/dl 

(10,0–30,0 nmol/l) 

Aukštas T4 
>4,7 μg/dl 

(>60,0 nmol/l) 

Normalus T4 (pilka zona) 
2,3–4,7 μg/dl 

(30,0–60,0 nmol/l) 

Žemas arba 
normalus fT4 

Aukštas fT4 

Hipertiroidizmas nėra tikėtinas† Hipertiroidizmas tikėtinas 

Eutiroidinis arba 
jatrogeninis susirgimas 



Tyrimų rinkinio pasirinkimas 

Ekonomiškiausiu būdu audinių, organų ir medžiagų apykaitos sutrikimus padėsiantys nustatyti CLIP / tyrimų rinkiniai: 
 Tyrimų rinkinio pasirinkimą lemiančios aplinkybės  

Atlikus klinikinį 
tyrimą 
diagnozė nėra 
aiški, tačiau 
įtariamas 
vienas ar 
daugiau 
pažeidimų. 

Mažesnė 
bendrojo / 
geriatrinio 
tyrimų 
rinkinio 
versija. 

Kaip bendrą 
atsargumo 
priemonė 
bet kuriam 
pacientui, 
kuriam bus 
taikoma 
anestezija. 
 

Įtariami virškinimo 
trakto susirgimai. 
 

Įtariama 
širdies liga. 
 

Įtariama 
endokrininė 
liga. Tyrimų 
rezultatai 
gali parodyti, 
kad reikia 
atlikti 
specifinių 
hormonų 
tyrimus. 

Įtariamas 
kepenų 
pažeidimas. 

Riebalų 
metabolizmo 
tyrimas 
hipotiroidizmo, 
nutukimo arba 
lipemiškuose 
mėginiuose. 

Įtariamas 
ūminis 
pankreatitas. 
 

Įtariama 
inkstų liga. 
 

 

Chem 17 
CLIP 

Chem 15 
CLIP 

Chem 10 
CLIP 

Virškinimo trakto 
tyrimų rinkinys 

Širdies 
tyrimų 
rinkinys 

Endokrininės 
sistemos 
tyrimų 
rinkinys 

Kepenų 
tyrimų 
rinkinys 

Lipidų tyrimų 
rinkinys 

Kasos tyrimų 
rinkinys 

Inkstų 
tyrimų 
rinkinys 

Jaunų gyvūnų 
tyrimų prieš 
anesteziją 
rinkinys 

Traukuliai 

ALB             
ALKP             
ALT             
AMYL         b    
AST             
BUN/UREA             
Ca2+             
CHOL             
CK     a        
CREA             
CRP             
GGT             
GLU             
LDH             
LIPA         b    
Mg2+             
NH3             
PHBR             
PHOS             
TBIL             
TP             
TRIG             
TT4             
Na+ K+ Cl–             
UPC             

a CK: Mėginius reikėtų imti praėjus iki 6 valandų po įtariamo pažeidimo. 
b AMYL/LIPA: Mėginiai turėtų būti paimti per 1 dieną nuo pankreatito simptomų pasireiškimo. 



Rezultatų skirtumai 

Naudojantis komercinės laboratorijos paslaugomis ar naudojant kitą priemonę 
 
Kiekviena analizuojama medžiaga ir kiekvienas naujas analizės instrumentas arba metodas privalo turėti nustatytas 
normos ribas. Kiekviena komercinė laboratorija privalo kiekvienai rūšiai nusistatyti normos ribas pagal naudojamą 
įrangą ir metodiką.  Kiekvieną kartą atnaujinant programinę įrangą šį darbą už jus atlieka IDEXX. 
 
Negalima lyginti skirtingų laboratorijų, kuriose gali būti naudojama skirtinga įranga ar metodai, tyrimų rezultatų. Bet 
kokie palyginimai turėtų būti atliekami su tuo pačiu mėginiu, kuris buvo „padalintas“, laikomas panašiomis sąlygomis 
ir ištirtas maždaug tuo pačiu metu. Kiekvieną rezultatą lyginkite su IDEXX arba komercinės laboratorijos (jei reikia) 
nurodytomis normos ribomis. Kiekvienas rezultatas turėtų būti tokiu pačiu būdu susijęs su atitinkamo metodo 
normos ribomis. Pavyzdžiui, jeigu analizatoriumi „Catalyst One*“ ištirto mėginio rezultatai būtų šiek tiek žemesni už 
analizatoriaus „Catalyst One“ normalias ribas, laboratorijoje ištirto tokio mėginio rezultatai taip pat turėtų būti šiek 
tiek žemesni už nustatytas laboratorijos normalias ribas. 
 

Techniniai duomenys 

Matmenys 
Plotis: 10,0 colių.  
Gylis: 14,8 colių.  
Aukštis: 14,0 colių. 
Svoris: maždaug 25 svarai. 
 
Maitinimas 
Tiekiamas galingumas: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 2 amperai. 
Maitinimo apsauga: IPX0 
Nominali: 24 V NS, 6,25 A 
 
Įvesties / išvesties jungtys 
Analizatoriaus „Catalyst One“ galinėje pusėje yra dvi įvesties / išvesties jungtys 
(maitinimo jungtis ir „Ethernet“ jungtis, skirta prietaisą prijungti prie „IDEXX VetLab* Station“). 
 
 
Eksploatavimo sąlygos 
Naudoti tik patalpose. 
Aukštis: 2000 metrų. 
 
 Eksploatavimas Laikymas 
Temperatūra 15 °C–30 °C (59 °F–86 °F) 5 °C–38 °C (41 °F–100 °F) 
Santykinis drėgnumas 15 %–75 % 20 %–85 % 
 

IDEXX techninės pagalbos skyriaus kontaktinė informacija 

IDEXX pardavimų atstovas: 
 
Telefonas / balso paštas: 
 
 
Jungtinės Amerikos Valstijos: 1 800 248 2483 
Australija: 1300 44 33 99 
Austrija: 43 (0)1 206 092 729 
Belgija: 32 (0)27 00 64 38 
Brazilija: 0800 777 7027 
Kanada: 1 800 248 2483 
Kinija (KLR): 400 678 6682 



Čekija: 420 239018034 
Danija: 45 (0) 43 31 04 39 
Platintojai: Distributors-EUSupport@idexx.com 
Suomija: 358 (0)9 7252 2253 
Prancūzija: 33 (0) 810 433 999 
Vokietija: 49 (0)69 153 253 290 
Airija: 353 (0)1 562 1211 
Italija: 39 02 87 10 36 76 
Japonija: 0120 71 4921 


