
 
Delvotest® Fast BL naudojimo instrukcija  

 
 

Pastabos: 

Šis testas yra labai jautrus antibakterinėms medžiagoms (ß-laktamams) todėl reikia vengti šių medžiagų užkrato. Patariama testą atlikti švariai 

nusiplovus rankas ir jas nusausinus. Stalas taip pat turi būti švarus.  

Su testu reikia elgtis atsargiai, kad kiuvetės nebūtų pažeistos. Tai taip pat gali turėti įtakos testo tikslumui.  

Išėmę juosteles iš indelio kuo skubiau padėkite indelį į jam saugoti tinkamas sąlygas, kad kuo mažiau drėgmės patektų į indelį su juostelėmis. 

Kiuvetes ir indikacines juosteles naudokite tik iš tos pačios dėžutės ir tik tos pačios partijos.  
Iškilus klausimams kreipkitės į atstovus Lietuvoje: UAB “Ardita ir Ko” tel. 8 612 94777 

1. Išimkite indelį su juostelėmis 

(rekomenduojamos laikymo 

sąlygos 4-8ºC) iš šaldytuvo ir 

leiskite sušilti iki kambario 

temperatūros (10-15 min). 

5. Spausdami viršutinį pipetės 

rezervuarą, išstumkite pieno 

mėginį tiesiai į kiuvetę. Pastaba: 

Nedidelis pieno mėginio likutis 

gali likti pipetės apatiniame, 

persipylimo rezervuare. 

Purtykite tol, kol pilnai ištirps 

kiuvetėje esančios medžiagos. Gali užtrukti 10-30 

sekundžių. 

 

2.Atskirkite reikalingą kiuvečių 

skaičių.  Nepažeiskite likusių 

kiuvečių folijos. 

6.Patikrinkite inkubatoriaus 

temperatūrą kalibruotu 

termometru (64ºC ± 2ºC). 

Kiuvetes su pienu įdėkite į 

inkubatorių.  

 

 

3.Kiekvienam pieno pavyzdžiui 

(4-10 °C) paimkite po švarią 

pipetę. Nenaudokite tų pačių 

pipečių antrą kartą. Nelieskite 

pipetės galo, nes jis bus 

merkiamas į pieno mėginį. 

 

7. Paimkite vieną testo 

juostelę (indelį su likusiomis 

juostelėmis nedelsiant 

uždarykite). Laikykite 

juostelę už viršutinės, žalia 

spalva pažymėtos, dalies. 

Įmerkite po vieną juostelę į 

kiekvieną ampulę ir šildykite 7 min. 

 

4.Paimkite pipetę, vieną kartą suspaudę 

ir laikydami viršutinį rezervuarą 

įmerkite pipetę į pieno mėginį apie 1 

cm. Tada atleiskite suspaustą 

rezervuarą ir pipetė pati prisipildys 

reikalingu kiekiu (0,25 ml) pieno. 

Pastaba: Į apatinį pipetės persipylimo rezervuarą turi 

patekti šiek tiek pieno, pipetės stiebe neturi būti oro 

burbuliukų, todėl kartokite iki teisingo paėmimo. 

Pienas negali patekti į viršutinį pipetės rezervuarą. 

 

 

           

8.Po 7 minučių ištraukite 

juostelę, nuimkite pagalvėlę, 

padėkite  juostelę ant balto 

popieriaus lapo ir vertinkite 

rezultatus vizualiai lygindami 

su spalvų korta esančia ant 

indelio. Įvertinimas negali tęstis 

ilgiau nei 5 min. Rezultatai gali 

būti vertinami ir Delvotest 

Reader + arba Delvotest Fast 

Go skaitytuvais. 
 

Jei kontrolinė indikacinė juostelė (viršutinė 

horizontali linija) yra blankesnė už mėginio juostelę, 

esančią žemiau, testas neigiamas. Jei kontrolinė 

indikacinė juostelė ir mėginio juostelė yra vienodos 

arba mėginio juostelė blankesnė – testas teigiamas, 

jame yra antibiotikų. 

 


