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Zvierací diagnostický set

 Špeciálna diagnostika 

Canine test

Feline Panleukopenia (FPV) Feline Infectious Peritonitis (FIPV)

Feline Leukemia (FeLV) Feline Immunodeficiency (FIV)

Feline Toxoplasmosis Ag (TOXO Ag)

Ostatné testy

Giardia (Giardia) Toxoplasma gondii Ag (TOXO Ag)

Rabies (Rabies) Ehrlichia Ab

Duo testy

FIV Ab + FeLV Ag CPV Ag + CCV Ag

CDV Ag + CAV-II Ag CDV Ag + CPIV Ag

Respiratórne ochorenia!

Canine Distemper (CDV) Canine Influenza (CIV) Canine Parainfluenza (CPIV)

Canine Adenovirus  (CAV- ) Canine Adenovirus I (CAV- I)

Ochorenia tráviaceho systému!

Canine Parvovirus (CPV) Canine Coronavirus (CCV) Canine Rotavirus (CRV)

Ostatné!

Canine Heartworm (CHW) Canine Leishmania (LSH Ab) Canine Brucella (C. Brucella Ab)

Feline test

Quickin diagnostický rapid test je založený na horizontálnej prietokovej imunochroma-

tografickej metóde. Test pozostáva z dvoch diagnostických zón. Z neviditelnej T (tes-

tovacej zóny a C (kontrolnej) zóny. Po aplikácii vzorky do vzorkovacieho pola tekutina 

horizontálne preteká na povrch testovacieho pola. Ak sú prítomné Ag/Ab vo vzorke, 

zviditelní sa T zóna. C zóna, by mala byt viditelná vždy po plikácii vzorky, znázornuje

pozitívny výsledok. Týmto spôsobom môže test presne detegovat prítomnost Ag/Ab

vo vzorka.  Pozitívny alebo negatívny výsledok umožnuje veterinárovi lahšiu diagnos-

tiku v praxi.

Princíp diagnostického setu
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Priebeh & Upozornenia

Zvierací diagnostický set

Canine

Diagnostika

Respiracny

Systém

Distemper (CDV)

Parainfluenza (CPIV)

Adenovirus II (CAV- )

Influenza (CIV)

Tráviaci

systém

Adenovirus I (CAV-I)

Parvovirus (CPV)

Coronavirus (CCV)

Rotavirus (CRV)

Ostatné

Giardia (Giardia)

Heartworm (CHW)

Leishmania (LSH Ab)

Brucella (C. Brucella Ab)

Toxoplasma gondii Ag

(TOXO Ag)

Panleukopenia (FPV)

Infectious Peritonitis (FIPV Ag"

Leukemia (FeLV)

Immunodeficiency (FIV)

Toxoplasma gondii Ag

(TOXO Ag)

Giardia Ag (Giardia)

Rabies Ag (Rabies)

Feline Diagnostika

Ostatné

Vzorka 

Nosné, ocné sekréty, sliny,

sérum, rektálne sekréty

Orálny, nasofaryngeálny sekrét 

Orálny, nasofaryngeálny sekrét 

Nazálny sekrét - ster zo sliznice

Orálny,nasofaryngeálny sekrét 

Féces alebo zvratky

Féces alebo zvratky

Féces alebo zvratky

Féces alebo zvratky

Sérum, plazma alebo krv 

Sérum

Sérum

Sérum

Féces alebo zvratky

Serum, ascites alebo féces

Sérum, plazma alebo krv 

Sérum,plazmaalebo krv

Féces alebo sérum

Féces

Sliny alebo mozgomiechový mok

Ukážka odberu 

Nazálny sekrét 

Féces

Krv/Sérum

 výtok spojiviek

A. METÓDA ODBERU VZORIEK  

Metóda odberu vzoriek má významný vplyv na presnost stanovenia diagnózy v klinickej praxi.

V nasledujúcej tabulke nájdete metódy odberu vzoriek. 
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C. INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV
 

UPOZORNENIA!

●  Vzorka by mala byt zmiešaná s dostatocným množstom tlmivého roztoku. 

●   Postupne kavpkajte (interval: 1-2 sekundy) 3-4 kvapky estrahovanej vzorky. Pockajte, kým cervená

tekutina vsiakne v testovacom poli.

●   Ak sa neobjaví cervená tekutina do 30 skúnd po aplikácii, pridajte 1 alebo 2 kvapky. 

●   Neodporúca sa pridat všetku vzorku naraz, aby nedošlo k preteceniu kvapaliny. 

B. POSTUP & UPOZORNENIA

Vyberte testovací set z hliníkovej fólie a položte horizontálne na stôl. Postupne nakvapkajte 3-4 kvapky vzorky do vzorkovacieho pola.

Odcítanie výsledku sa vykoná v priebehu 5 - 20 minút.

Niektoré séra môžu mat vysokú viskozitu, co môže spôsobit pomalú migráciu. V tomto prípade sa odporúca pridat 1 - 2 kvapky tlmivého roztoku

a stlacit horizontálny prietok. Ked cervená tekutina preteká hldko cez membránu, môžeme vo väcšine prípadov ocakávat platný výsledok. 

Ak je vzorka stolice studená, vzorka môže byt blokovaná a tekutina by nemohla lahko preniknút cez membránu. U vzorky stolice sa od-

porúca zmiešat s tlmivým roztokom v dostatocnom množstve a nechat ju sedimentovat po dobu jednej minúty. Cistý supernatant je vhod-

ný pre vykonanie testu. Vid. obrázok nižšie.

!Pozitívny: Obajaví sa v C a T zóne prúžok, bez ohladu na to ci je T prúžok jasný alebo nie. 

"Negatívny: Objavý sa len jasný prúžok v C zóne. 

#Neplatný: No colored band appears in C zone, no matter T band appears or not.

UPOZORNENIA!

● Pri interpretácii výsledkov dodržujte umiestnenie setu. V tom to case, testovaciu zónu môže ovplyvnovat mnoho faktorov, ako aj opacný tok. 

Neodporúca sa odcítat výsladok po dlhom case od zaciatku testu.

● Ak odèítate slabo pozitávny výsledok, zoberte tento fakt do úvahy. Ak je T zóna slabo viditelná aj tento výsledok považujeme za 

pozitývny. Ak sa objavý nejasný tien ide zvycajne o nešpecifickú reakciu a tento výsledok považujeme za negatívny. 

Pozitívny                  Negatívny                      Neplatný                  Neplatný

4



Rapid and Sensitive Immunoassay Specialist  Provide Rapid Diagnostic kit for your pet friends

Casto kladené otázky !

Zmysel T/C zóny - farebná škála: 

Všetky diagnostické testy sú založené na sendvicovon Ag/Ab horizontálnom prietokovom imunologickom teste. 

C zóna ja kontolná zóna. Jej zmyslom je indikovat, ci v testovacom poli prebahla reakcia. Ked je C zóna viditelná na farebje škále nezávisí. 

Môže byt rôzna v závislosti od výrobcu testu. 

T zóna je testovacia zóna. Zmyslom T zóny je detekovat výsledok testu. Ked koncentrácia vírusu dosiahne detekovatelnú hranicu, 

farebná škála je priamoúmerná množstvu vírusu vo vzorke. 

T zóna u rovnakej vzorky môže byt odlišná v závislosti na výrobcovi rapid testu. Je to spôsobené tým, že rôzni výrobcovia používajú 

rôzne technológie výroby testov. Farebná škála T zóny môže mat rôznu citlivost. Citlivost môže byt vyhodnotená na základe, reguko-

vaného gradientu riedenia vakcíny (tj. Intervent). 

"White Board#- Fenomén "bieleho pola":

Po pridaní vzorky nenastáva žiadna reakcia v T alebo C zóne. 

●  Vzorka sedimentuje velmi rýchlohe a množstvo tekutiny je príliš velké (obycajne viac ako 

5 kvapiek alebo aj viac). Tekutina preteká ponad povrch reakcnej membrány namiesto toh aby 

prechádzala cez vrstvu membrány, to spôsobuje, že vzorka nezreaguje s protilátkami  #

v T a C zóne. #

●  Nedostatocné množstov vzorky na prechod cez reakcnú membránu. #Je potrebná ešte jedna 

kvapka, aby kvapalina prešla cez reakcnú membránu. Možno je plastová kazeta príliš tesná 

a tekutina nemôže prejstcez lisované casti. Je lepšie otvorit plastovú kazetu a trochu riadit 

tok tekutiny k mambráne. #

● Testovací set bol nevhodneuchovávaný a protilátky  v T/C zóne sa stali neaktívnymi. 

● Test je negatívny a C zóna sa neobjaví. Na druhej strane dôjde ku skríženej medzi vzorkou a protilátkami C zóny a neobjaví sa tiež.

Detailnú prícinu je potrebné skontrolovat inými spôsobmi. #

Neskoré zobrazenie T zóny: Ak sú zvieratá v latentnej perióde, množstvo vyluèovaného vírusu je malé. Sfarbenie T zóny v pr-

vých 3-5 minútach môže byt nejasné. Po 10 minútach sa farba stane jasnejšou a viditelnejšou. 

"Backflow#- Fenomén spätného toku: Po pol hodine alebo aj neskôr  sa môže objavit T zóna, aj ked vzorka bola detekovaná ako 

negaívna. Vezmite prosím na vedomie, že výsledok testu je potrebné odcítat v stanovenom ca-

se. Pridaná vzorka zo vzorkovacieho pola neustále migruje vpred lebo je absorbovaná savým 

papierom. Zároven sa kvapalina odparuje všetkými migracnými cestami. Normálne sa vzorka 

odparí skôr ako je absorbovaná papierom. Takže vzorka v sacom papeiri sa vracia spät cez re-

akcnú zónu a migraèná rýchlost bude pomalšia. Niektoré koloidné zlato pri spätnej migrácii bu-

de nešpecificky viazené T zónou a tým k slabému zvírazneniu T zóny a to je dôvod, preco je cas 

odcítania výsledku vždy špecifický pre každý test. 
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"T prúžok#stratený: Dôvodom je príliš vysoká koncentrácia vírusu vo vzorke. Ked je koncentrácia vírusu príliš vysoká,  imu-

  nozlato sa môže zlucovat len s castou vírusov a vytvárat cervený konjugát. Ked cervený konjugát prejde T zónou, je zachytený

  protilátkami v T zóne a vytvorí sa cervený T prúžok. Medzi tým volný vírus sútaží o protilátky s cerveným konjugátom a vytláca

  konjugát. Takže cervený prúžok bude slabnút až úplne vymizne. 

"C prúžok#stratený: Ak potencionálne infikované zvierabolo liecené myšími Ig G, alebo je to spôsobené inými prícinami, v tele sa im  

  budú tvorit myšie sekundárne protilátky Ig G. Co spôsobí problém vo zvorke zvierat. Sekundárne myšie  Ig G protilátky sa naviažu na C prú-

žok, ktorý je stabilizovaný s myšími Ig G. Potom C prúžok vymizne. 

Navyše Coronavírus, Rotavírus, Giardia môžu spôsobit podoné klinické príznaky ako Parvoviróza. Quickong Biotech vyvinul rýchle testy aj 

pre tieto ochorenia. Lahká a rýchla diferenciálna diagnostika je dosiahnutelná aj v praxi.

Rôzne typy, rôzne výsledky pre jednu vzorku: 

Rôzne typy setov môžu mat rôzne epitopy pre protilátky výrusu. Pocas šírenia sa vírusu epitopy 

môžu zmutovat. Na rôznych miestach kmenov môže dôjst k antigénnemu posunu. Preto u jedné-

ho výrobcu nemusíte zistit všetky varianty niektorých vírusov. Okrem toho, ked je zviera v rannom 

štádiu ochorenia, koncentrácia  je velmi malá. K rozdielnym výsledkom môže dôjst aj pri rozdiel-

nych metódach odberov vzoriek alebo casoch. 

Zvýšit presnost CDV karty Ag testu: 

Choroby psov zahrnajú štyri klinické typy: respiratórny typ, neurologický typ, gastrointestinálny typ a zmiešaný typ. V rannom štádiu ochorenia 

je v sekrétoch prítomné len malé množstvo vírusu a vo vzduchu lahlo nastane inaktivácia. Okrem toho chybný odber vzoriek môže tiež 

viest k falošne negatívnemu výsledku. Navrhuje sa odoberat sekréty z úst, nosa a ocí a potom ich zmiešat v tlmivom roztoku. 

Casto krát je prehliadaný gastrointestinálny typ psinky. 

Ako vzorku je vhodné odoberat rektálne sekréty alebo féces. Kde je vírus v rannom štádiu psinky. 

Výsledok je presnejší ak sa ako vzorka použije sérum. 

Ak je to možné ako vzorku použijeme 1 - 2 kvapky krvi a zmiešame s tlmivým roztokom, ktorý obsahuje zhromaždené sekréty. 

 

Parvovíruová diagnostika:

V rannom štádiu ochorenia, pes môže vylucovat velké množstvo parvovírusov vo féces 

a je lahké ho detekovat rapid testom. Ale v neskoršom štádiu množstvo Ig A a krvných Ig M 

prestúpia do tráviaceho trektu, vírus bude neutralizovaný protilátkami a aglutinuje. V tomto 

štádiu môže dôjst k falošnenegatívnemu výsledku. Takže odporúvame veterinárovi t

aby prihliadal aj na klinické príznaky a dalšie fyzické ukazovatele pri stanovení diagnózy. 

                                                                  Provide Rapid Diagnostic kit for your pet friends
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Rýchle testovacie sety - bezpecnost potravín 

Aflatoxin B1 Zearalenone Vomitoxin

Ochratoxin A Fumonisin B1 T-2 toxin

Clenbuterol Ractopamine Salbutamol

Antibiotics Test

Chloramphenicol Penicillin Streptomycin

Cephapirin Ceftiofur Gentamicin

Tetracyclines Neomycin Quinolones

Sulfadimethoxine Tylosin

E.coli O157 Salmonella Listeria

Melamine

Myxotoxin Test

Beta-Agonist Test

Food Pathogen Test

Other Test

Diagonostické sety pre hospodárske zvieratá 

Porcine

Antibody Test

CSFV Ab FMD NSP Ab FMDV Ab

Circovirus-1 Ab PPRRS Ab Pseudorabies Ab

Toxopasmosis Ab Chlamydia Ab*

Porcine

Antigen Test

CSFV Ag Influenza Ag TGEV Ag

Rotavirus Ag Chlamydia Ag Toxoplasmosis Ag

Parvovirus*

Avian Test

Influenza Ag AIV H5 Ag AIV Ab

NDV Ag NDV Ab IBDV Ag

Chlamydia passtacci Adenovirus Salmonellosis

Brucella bovis Ab Tuberculosis Ab FMD NSP Ab

Salmonellosis MPO* Pregnancy
Bovine Test

ELISA set - bezpecnost potravín

Aflatoxin B1 Zearalenone

Myxotoxin ELISA
Ochratoxin A Fumonisin B1

Clenbuterol RactopamineVeterinary Drug

Residue ELISA β - agonists DES

Antibiotics ELISA

Chloramphenicol Tetracyclines

Sulfonamide

Furazolidone

Quinolones

Metabolite

Quicking Biotech ostatné produkty
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