
 
SpeedTM T4  

Állatgyógyászati diagnosztikai teszt 
Kizárólag in vitro alkalmazásra 

 
Immunfluoreszcens teszt tiroxin (totál T4) kvantitatív meghatározására kutya és macska vérszérumból vagy 
plazmából.   

 
Klinikai alkalmazás 
A hypothyreosis kutyánál, a hyperthyreosis pedig macskánál tartozik a leggyakoribb endokrin megbetegedések közé. 
A tiroxin a pajzsmirigy által termelt hormon. A totál T4 mérése segíti pajzsmirigy betegségek esetén a szűrést és a 
diagnózis felállítását. 

 
 
ALPELV 
A SpeedTM T4 teszt egy immunkromatográfián alapuló kvantitatív gyorsteszt, ami a keringő vérben méri a totál T4 
szintet lézer indukált fluoreszcencia alapján.  

 
FIGYELMEZTETÉSEK 
Kizárólag állatorvos általi alkalmazásra. 

 
A MINTA 
- Kizárólag szérum vagy plazma (heparin-Li) használható. Ne használjon teljes vért vagy EDTA-s mintát. 
- Hemolízis és hiperlipémia nem okoz interferenciát. 
- Ha a vizsgálatra nem kerül sor 1 órán belül, a szérumot vagy plazmát át kell helyezni egy száraz csőbe. 
- A minták hűtőszekrényben (+2°C és +8°C között) legfeljebb 7 napig tárolhatóak.  
- Ha a vizsgálatra 7 napnál később kerülne sor, a szérumot vagy plazmát fagyasztóban (-20°C) kell tárolni.   
- A tárolt mintát a vizsgálat előtt szobahőmérsékletűre (+18°C és +27°C között) kell felengedni és le kell centrifugálni. 
- A mintában lévő fibrinszálak zavarhatják a mérést, mivel a pipetta eldugulását okozhatják és így az kevesebb mintát 
mér be. Ilyen esetekben a mintát újra kell centrifugálni.  

 
A PIPETTA HELYES HASZNÁLATA 
- A pipettát, a mintát és a reagenseket tartalmazó csöveket mindig függőlegesen kell tartani, így biztosítható, hogy a 
megfelelő mennyiség kerüljön bemérésre. 
- Minden teszthez használjon új egyszer használatos pipettahegyet.  
- A pipetta nyomógombját tartsa benyomva, majd a pipetta hegyét mártsa a mintába úgy, hogy a cső falához ne érjen 
hozzá. A pipetta nyomógombját lassan engedje fel, ügyelve arra, hogy a pipetta hegye mindig a mintában maradjon.  
- Emelje ki a pipettát a mintát tartalmazó csőből és ellenőrizze, hogy vannak-e légbuborékok a pipetta hegyében. Ha 
vannak légbuborékok, a felszívott mintát el kell önteni és meg kell ismételni a pipettázást.  

 
REAGENS ÉS MINTA ÖSSZEKEVERÉSE  
- A minta megfelelő futtatásához a teszt eszközt helyezze vízszintes felületre. 
- A reagenst tartalmazó cső meghatározott mennyiségű reagenst tartalmaz. A mennyiség megváltoztatása esetén 
hibás eredményeket kaphatunk.   
- A keveréket ne őrizzük meg későbbi vizsgálatokhoz. 

 
JAVASLATOK 
- Minden doboz felbontásakor, az első teszt elvégzése előtt regisztrálni kell a tétel kalibrációs chip-jét a Speed 
ReaderTM készülékkel. 
- A lejárati idő fel van tüntetve a dobozon és az egyes teszteket tartalmazó tasakokon is. 
- A teszteket és a reagenseket +2°C és +8°C között kell tárolni.  
- A mintát és a teszt során felhasználta anyagokat potenciálisan fertőzőnek kell tekinteni és a helyi szabályozásnak 
megfelelően kell ártalmatlanítani. 
- Megfelelő és tiszta védőfelszerelést (kesztyű és köpeny) kell használni. 
- Ha a reagens bőrre vagy szembe kerül, azonnal le kell öblíteni tiszta vízzel és orvoshoz kell fordulni.  

 

 

 

 

 



A VIZSGÁLAT MENETE

A SpeedTM T4 tesztet nem lehet vizuálisan kiértékelni, a leolvasást kizárólag a Speed ReaderTM 
készülékkel lehet elvégezni. A részletes információkat megtalálja a Speed ReaderTM készülék 
használati utasításában.  
 
- Egy teszt elvégzéséhez ne használjon különböző gyártási tételekből származó teszt készüléket, 
reagens csöveket vagy kalibrációs chip-eket.  
- A reagenst és a teszt készüléket a vizsgálat megkezdése előtt legalább 30 percen át kell hagyni 
szobahőmérsékletre (18°C - 27°C) melegedni.  

 
A VIZSGÁLATHOZ SZÜKSÉGES ANYAGOK 
1 teszt készülék, 1 reagens cső, 1 cseppentős kupak, 1 pipettahegy és 50 μl-es pipetta 

 
A SPEED READER™ KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 
- Nyomja meg az "Új vizsgálat" menüpontot a főképernyőn a vizsgálat megkezdése előtt. 
- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 

 
A MINTA ÁTHELYEZÉSE 
- A cseppentős kupak hegyével lyukassza át a reagens csőt borító alumínium fóliát. 
- Helyezzen új eldobható hegyet a pipettára. 
- Tegyen át 50 μl mintát a reagens csőbe, a helyes pipetta használatra vonatkozó utasításoknak 
megfelelően. Vigyázzon, hogy közben ne érjen hozzá a reagens cső falához. 
- Gondosan zárja le a reagens csövet a cseppentős kupakkal. 
- Óvatosan keverje össze a cső tartalmát legalább ötszöri átfordítással. NE RÁZZA! 
- Hagyja a minta/reagens keveréket állni 5 percig. Rendkívül fontos, hogy pontosan betartsa az 
előírt időtartamot ebben a lépésben. Az 5 perc leteltével azonnal használja fel a minta/reagens 
keveréket. 

 
 
A MINTA FELHASZNÁLÁSA 
- Távolítsa el a műanyag lezárót a cseppentős kupakról és öntse el az első 2 cseppet a keverékből a 
holttér átmosására. 
- Teljesen vegye ki a kazettát a Speed ReaderTM készülékből és tegyen 2 csepp keveréket a teszt 
készülék minta bemélyedésébe, tökéletesen függőlegesen tartva a csövet.  

 
LEOLVASÁS 
- Amikor a készülék erre utasítást ad, helyezze a teszt készüléket a kazetta tartóba a nyílnak 
megfelelő irányban (a minta bemélyedés előre) és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.  
- Olvassa le a képernyőn megjelenő eredményt. 

 
ÉRTÉKELÉS 
A totál T4 koncentráció nmol/l-ben és µg/dl-ben mérhető –8 nmol/l és 90 nmol/l illetve 0,62 μg/dl és 

6,99 μg/dl között. 

Referenciaértékek: 
Kutya Macska 

Alacsony: <15 nmol/l <1,17 µg/dl Alacsony: <15 nmol/l <1,17 µg/dl 

Határeset: 15-23 nmol/l 1,17-1,79 µg/dl Határeset: 15-40 nmol/l 1,17-3,11 µg/dl 

Normál: 23-50 nmol/l 1,79-3,89 µg/dl Normál: 40-50 nmol/l 3,11-3,89 µg/dl 

Magas: >50 nmol/l >3,89 µg/dl Magas: >50 nmol/l >3,89 µg/dl 



Átváltás: 1 μg/dl = 12,87 nmol/l 

 

A fenti javaslatok csak iránymutatást szolgálnak. A teszt célja a vér totál T4 szintjének mérése 

kutyánál és macskánál. A teszt eredményeket mindig a páciens kórelőzménye, klinikai vizsgálata és 

más diagnosztikai tesztek függvényében kell értelmezni, mivel egyetlen diagnosztikai módszer sem 

100%-os pontosságú. A diagnózis felállítása továbbra is az állatorvos előjoga és felelőssége. 

A Bio Veto Test és annak forgalmazói nem vonhatóak felelősségre a teszt eredményeinek nem 

megfelelő felhasználásából vagy félreértelmezéséből adódó következményekért. 

A SPEED READER , Speed Reader , SPEED and Speed a Virbac vagy társvállalatai bejegyzett 

márkanevei vagy márkanevei. 


