
SNAP*Leishmania
Testovací souprava protilátek psí Leishmanie je založena na enzymové imunoanalýze pro in vitro detekci protilátek proti 
Leishmania donovani nebo Leishmania infantum (L.  donovani nebo L. infantum)  v plné krvi, séru nebo plazmě psa. 
Leishmanióza, způsobená parazity rodu Leishmania , je široce rozšířena po  celém Středomoří. Parazité jsou přenášeni 
písečnými mouchami na množství savců, včetně lidí a psů. Psi jsou pravděpodobně důležitý článek, jak při lidském, tak psím 
onemocnění. Leishmania primárně infikuje bílé krvinky, vedoucí ke zhoršení funkce imunitního systému, poruchám krve, a 
rozličným viscerálním a/nebo kožním lézím.1 Mezi klinické příznaky viscerální leishmaniózy patří úbytek hmotnosti, svalová 
atrofie, dermatitida a lymfadenitida . U psů , může být provedena diagnóza viscerální leishmaniózy na základě pozorování 
typických klinických příznaků a měření titru protilátek proti Leishmanii. Testování protilátek psí Leishmanie používá 
purifikovaný antigen Leishmanie pro detekci Leishmanie - specifických protilátek. SNAP test byl optimalizován pomocí 
běžně používané metody imunofluorescenčního stanovení (IFA) jako referenčního standardu. Pozitivní výsledek SNAP testu 
koreluje s významnou hladinou IFA titru.2 SNAP test založený na metodě enzymové imunoanalýzy je  vyvinutý společností 
IDEXX Laboratories , Inc. Při provedení testu, se konjugát a testovaný vzorek smísí a převede na SNAP tester. Z testeru se 
po aktivaci uvolní činidla uložená v zařízení . Zabarvení je přímo úměrné koncentraci Leishmanie - specifických (L. donovani 
nebo L. infantum) protilátek v krvi, séru nebo plazmě psa. Zbarvení terčíku pozitivní kontroly značí, že jsou činidla testu 
aktivní. Zbarvení terčíku negativní kontroly značí reaktivitu nesouvisející s onemocněním nebo nesprávně provedený test. 
Bezpečnostní opatření a  upozornění 
• Pro každý test používejte vždy novou zkumavku a pipetu.
• Bioaktivní terčíky se při výrobě nabarvují z důvodů kontroly kvality, což nemá vliv na výsledky testů nebo interpretaci. 
• Všechny odpady je nutno před odstraněním odborně dekontaminovat.
• Nepoužívejte součásti testu po uplynutí doby použitelnosti a nemíchejte součásti z různých výrobních šarží testovacích 

souprav. 
• SNAP tester musí být po celou dobu provádění testu umístěn v horizontální poloze a na rovném povrchu.
• Nepoužívejte SNAP-tester, který byl aktivován před přidáním vzorku.
• Upozornění: Konjugát - H316/P332 + P313/EUH208 způsobuje mírné podráždění kůže. Dojde-li k podráždění kůže, 

poraďte se s lékařem / nechte psa ošetřit. Obsahuje kathon. Může vyvolávat alergickou reakci.
Uchovávání
• SNAP tester a testovací činidla skladujte při teplotě 2°-8°C. Před provedením testu musí být všechny součásti soupravy 

temperovány na pokojovou teplotu (15-25°C) – NEZAHŘÍVAT. 
Součásti testovací soupravy

Součást Reagencie Množství
1 Leishmania antigen : HRPO konjugát 1 x 6 ml 2 x 6 ml
2 SNAP tester 10 30

Každá testovací jednotka SNAP obsahuje 0,4 ml mycího roztoku a 0,6 ml substrátového roztoku.
Další součásti: Pipety, zkumavky na vzorek, stojánek na reagencie
Informace o vzorku
• Před zahájením testu musí být vzorky temperovány na pokojovou teplotu (15 - 25°C).
• V tomto testu se může použít sérum nebo plazma. Vzorky mohou být čerstvé, zmražené nebo skladované při teplotě 

2 - 8°C.
• Sérum nebo plazma mohou být skladované při teplotě 2 – 8°C po dobu až jednoho týdne.
• Pro delší uchovávání musí být vzorky zamražené (na teplotu - 20°C nebo nižší).
• Zmražené nebo starší vzorky musí být před použitím odstředěné.
• Hemolyzované nebo lipemické vzorky neovlivňují výsledky testu.
• EDTA nebo heparin přítomné v plazmě neovlivňují výsledky testu
• V tomto testu se může použít plná krev. Plná krev musí být nesrážlivá (např. EDTA, heparin) a může být čerstvá nebo 

skladované při teplotě 2 - 8°C po dobu až jednoho týdne.
Provedení testu
1. Pomocí dodané pipety dejte 2 kapky vzorku (plná krev, sérum nebo 
plazma) do nové zkumavky na vzorek.

2. Přidejte 6 kapek konjugátu ze svisle držené nádobky do zkumavky 
se vzorkem.

3. Uzavřete zkumavku a 3 až 5 krát ji obraťte, aby se obsah důkladně 
promíchal.

4. Položte SNAP-tester na vodorovnou podložku. Opatrně přidejte celý obsah zkumavky se vzorkem do testovací jamky tak, 
aby nedošlo k potřísnění okolí jamky.

Testovaná tekutina bude vzlínat výsledkovým okénkem a během 30-60 vteřin dojde k aktivačnímu očku. Je možné, že malý 
zbytek vzorku zůstane v jamce na vzorek. 

Pečlivě sledujte vzorek nebo modré zbarvení v aktivačním očku

Jakmile se PRVNĚ objeví v aktivačním očku zabarvení, zatlačte 
pevně aktivátor tak, aby správně lícoval s okrajem SNAP-testeru.

Poznámka: Některé vzorky nedotečou během 60 vteřin k aktivačnímu očku a očko se nezbarví. V tomto případě stlačte 
aktivátor, jakmile protekl vzorek okénkem odečtu výsledku.
Pro zajištění správných výsledků udržujte tester po celou dobu v horizontální poloze.

5. Výsledky odečítejte za 6 minut.
Poznámka: Pozitivní kontrola se může zbarvit dříve, ale výsledek je plnohodnotný až za 6 minut. 

Interpretace výsledků testu
Pro stanovení výsledků testu se odečítá reakce terčíků ve  výsledkovém okénku. 
Barevná reakce v  terčíku vzorku Leishmanie je proporcionální koncentraci 
Leishmanii-specifických protilátek ve vzorku. Nedojde-li k vytvoření barevné reakce 
na místě pozitivní kontroly, je nutno test opakovat.
Negativní výsledek Pozitivní výsledek                                                                                    
Barevné zabarvení se objeví                    Barevně zbarvení se objeví jak v terčíku
jen v terčíku pozitivní kontroly.                                                     pozitivní kontroly, tak v terčíku vzorku Leishmanie.           

Reakce s negativní kontrolou                                           
Terčík negativní kontroly slouží jako záruka proti falešně pozitivním výsledkům a napovídá, zda test proběhl správně.
Pozitivní výsledek                                                                              Neplatný výsledek
Je-li zbarvení v terčíku vzorku                                                       Je-li zbarvení v terčíku negativní kontroly stejné 
tmavší než v terčíku negativní kontroly,                                     nebo tmavší jako v terčíku vzorku, test je neplatný. 
výsledek je pozitivní.

Neplatné výsledky
• Pozadí - Když vzorek projde přes aktivační očko, může vzniknout barevná reakce na pozadí. Slabší barevná reakce pozadí 

je normální. Pokud však ruší barevné pozadí výsledek testu, je nutno test opakovat.
• Bez vytvoření barevné reakce Nedojde-li k vytvoření barevné reakce na místě kontrolního pozitivní kontroly, je nutno 

test opakovat.

1. Georgi, JR, Georgi, ME. Canine Clinical Parasitology. Philadelphia, Lea and Febiger, 1992.
2. The Snap* test gave the same result as the IFA in 98% of the samples tested. IFA developed by Dr. Tesouro 
(Univ of Leon), study performed at Univ of Madrid, 108 IFA Positive Samples, 124 IFA Negative Samples.
*SNAP je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti IDEXX Laboratories, Inc. nebo jejích poboček 
ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích. 
Informace o patentech: idexx.com/patents.
© 2015 IDEXX Laboratories, Inc. Veškerá práva vyhrazena. • 06-03749-08
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Testovací souprava 
IDEXX Protilátky psí Leishmanie 
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SNAP* Feline Triple* 
Diagnostic	in	vitro	pour	la	détection	d’antigènes	du	Dirofilaria immitis,	d’antigène	du	virus	de	la	leucémie	
féline	et	des	anticorps	du	virus	de	l’immunodéficience	féline	dans	le	sérum,	le	plasma	ou	le	sang	entier	félin.

Précautions et mises en garde 
•	 Tous	les	déchets	doivent	être	décontaminés	comme	il	se	doit	avant	leur	mise	au	rebut.
•		 Ne	pas	mélanger	les	composants	des	trousses	comportant	des	numéros	de	lots	différents.
•	 Ne	pas	utiliser	le	dispositif	SNAP	s’il	a	été	activé	avant	que	n’y	soit	ajouté	l’échantillon.
•	 Les	infections	dans	lesquelles	sont	présents	uniquement	des	vers	du	cœur	mâles	produisent	

généralement	des	taux	d’antigènes	inférieurs	à	la	capacité	de	détection	de	cette	analyse	
d’antigènes.

Conservation 
Conserver	les	dispositifs	et	les	réactifs	entre	2°	et	8°C	jusqu’à	la	date	de	péremption.	Tous	les	
composants	doivent	être	amenés	à	la	température	ambiante	(15°–30°C)	avant	l’usage—ne pas chauffer.

Composants de la trousse 
Chaque	trousse	contient	un	flacon	de	8	ml	de	conjugué	anti-D. immitis,	anti-FeLV	et	FIV	:	HRPO,	
et	un	support	à	réactifs,	de	même	que	5,	15	ou	30	:	pipettes	de	transfert,	tubes	à	échantillon	et	
dispositifs	SNAP.	Chaque	dispositif	SNAP	contient	0,4	ml	de	solution	de	lavage	et	0,6	ml	de	solution	
de substrat. 

Informations concernant les échantillons 
•	 Les	échantillons	doivent	être	amenés	à	la	température	ambiante	(15°–30°C)	avant	d’effectuer	le	test.
•	 Il	est	possible	d’utiliser	du	sérum,	plasma	ou	sang	entier	anticoagulé	(par	ex.,	EDTA,	héparine),	

frais	ou	conservé	entre	2°	et	8°C	pendant	une	période	d’une	semaine	maximum.	
•	 Pour	une	durée	de	conservation	supérieure,	il	est	possible	de	congeler	le	sérum	ou	le	plasma	 

(-20°C	ou	en	dessous)	et	de	le	centrifuger	à	nouveau	avant	l’emploi.
•	 Les	échantillons	hémolysés	ou	lipémiques	n’affectent	pas	les	résultats.

Procédure du test 
1.	 S’ils	ont	été	conservés	au	réfrigérateur,	amener	tous	les	composants	à	la	température	ambiante	

(15°–30°C)	pendant	30	minutes.	Ne pas chauffer. 

2.	 À	l’aide	de	la	pipette	fournie,	ajouter	 
3 gouttes d’échantillon dans un  
nouveau tube.   

3.	 Tenir	le	flacon	à	la	verticale	et	ajouter	 
4 gouttes de conjugué dans le tube.  

4.	 Reboucher	le	tube	et	mélanger	soigneusement	 
avec 3 à 5 inversions.

5.	 Placer	le	dispositif	sur	une	surface	 
horizontale.	Ajouter	la	totalité	du	contenu	 
du	tube	dans	le	puits	en	évitant	toute	 
éclaboussure	hors	du	puits.

	 L’échantillon	va	s’écouler	à	travers	 
la	fenêtre	de	lecture	avant	d’atteindre	 
le	cercle	d’activation	après	30	à	60	 
secondes	environ.	Il	est	possible	qu’une	 
partie	de	l’échantillon	reste	dans	le	puits.

6.	 Dès	que	le	cercle	d’activation	COMMENCE	à	changer	de	couleur,	enfoncer	fermement	l’activateur	
pour	l’aligner	au	le	corps	du	dispositif.

 RemARque:	Il	est	possible	que	certains	échantillons	n’atteignent	pas	le	cercle	d’activation	en	 
60	secondes,	auquel	cas	le	cercle	risque	de	ne	pas	changer	de	couleur.	Si	cela	se	produit,	
appuyer	sur	l’activateur	une	fois	que	l’échantillon	a	traversé	la	fenêtre	de	lecture.

7.	 Lire	les	résultats	du	test	au	bout	de	10 minutes.
 RemARque :	Le	témoin	de	contrôle	positif	peut	apparaître	plus	tôt	mais	le	résultat	peut	

seulement	être	considéré	comme	final	au	bout	de	10	minutes.

Interprétation des résultats du test 

Résultat positif
Un	développement	avec	coloration	dans	
le	cercle	d’échantillon	indique	la	présence	
d’anticorps	du	FIV,	d’antigène	du	FeLV	ou	
d’antigènes	du	ver	du	cœur	dans	l’échantillon.

Résultat négatif
Seul	le	contrôle	positif	change	de	couleur.

Résultats invalides
•	 Coloration du fond—Si	l’échantillon	s’écoule	au-delà	du	cercle	d’activation,	le	fond	peut	se	

colorer.	Une	certaine	coloration	du	fond	est	normale.	Cependant,	si	cette	coloration	obscurcit	les	
résultats	du	test,	il	faut	recommencer	le	test.

•	 Pas de coloration—Si	le	contrôle	positif	ne	se	colore	pas,	il	faut	recommencer	le	test.

L’analyseur SNAPshot Dx* d’IDeXX 
Vous	pouvez	aussi	lire	les	résultats	des	tests	à	l’aide	de	l’analyseur	SNAPshot	Dx.	Le	guide	
d’utilisation	de	l’analyseur	SNAPshot	Dx	explique	en	détail	comment	entrer	les	données	du	patient	et	
lire	les	résultats	des	tests	à	l’aide	de	l’analyseur	SNAPshot	Dx.

Sensibilité et spécificité du SNAP Feline Triple 

Test comparatif

Taille de l’échantillon  
SNAP Feline Triple/Référence

Type 
d’échantillon

Sensibilité et spécificité relatives 
limite de confiance à 95 %

Statistique 
Kappa+/+ –/+ +/– –/– Total

Autopsie	pour	recherche	de	
ver	du	cœur/Ag	du	ver	du	
cœur	PetChek*1

	 25 3 1 209 238 Sérum/Plasma Sens.,	89,3%	(95%	CL	71,8%–97,0%)	
Spéc.,	99,5%	(95%	CL	97,0%–100%)	 0,92

FeLV	Ag	PetChek2 	 97 0 3 208 308 Sérum/Plasma Sens.,	100%	(95%	CL	95,3%–100%)	
Spéc.,	98,6%	(95%	CL	95,7%–99,7%) 0,98

Ac	FIV	PetChek3 	 123 1 0 208 332 Sérum/Plasma Sens.,	99,2%	(95%	CL	95%–100%)	 
Spéc.,	100%	(95%	CL	97,8%–100%) 0,99

1.	Autopsie/Trousse	de	détection	d’antigènes	du	ver	du	cœur	canin	PetChek	(5018.02) 
2.	Trousse	de	détection	d’antigène	du	virus	de	la	leucémie	féline	(5028.01) 
3.	Trousse	de	détection	des	anticorps	contre	le	virus	de	l’immunodéficience	féline	PetChek	(5036.00)

CL	=	limite	de	confiance

La	sensibilité	et	la	spécificité	sont	basées	sur	l’interprétation	visuelle	des	résultats	SNAP.

Service technique d’IDeXX 

États-Unis et Canada 1-800-248-2483 • Europe 00800 1234 3399 
Australie 1800-655-978

idexx.com

Trousse	de	détection	d’antigènes	du	ver	du	cœur	et	 
du	virus	de	la	leucémie	féline	et	d’anticorps	contre	 
le	virus	de	l’immunodéficience	féline
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Perm.	vét.	des	É.-U.	N°	313	 
Code	de	produit	502C.00	

 *SNAP,	SNAPshot	Dx,	Feline	Triple	et	PetChek	sont	des	marques	de	commerce	ou	des	marques	déposées	
d’IDEXX	Laboratories,	Inc.	aux	États-Unis	et/ou	dans	d’autres	pays.

Protégé	par	les	brevets	américains	n°:	5,627,026;	5,726,010;	5,726,013;	5,750,333;	6,007,999;	6,458,528	et/
ou	7,201,903.	Autres	brevets	américains	et/ou	étrangers	enregistrés	ou	en	instance.	

©	2009	IDEXX	Laboratories,	Inc.	Tous	droits	réservés.
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Antigènes	du	ver	du	cœur

Contrôle	positif

Antigène	FeLV	Anticorps	FIV

Distributor/Distributeur:
IDEXX	Canada

3044	Bloor	Street
Toronto,	ON	M8X	2Y8	Canada

idexx.com

Réservé	à	l’usage	vétérinaire.
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Correct Incorrect

Insuffisamment 
enfoncé

SNAP* Feline Triple* 
In	vitro-Diagnostikum	zum	Nachweis	von	Dirofilaria immitis-Antigen,	FeLV-Antigen	und	FIV-Antikörpern	
im	Serum,	Plasma	oder	Vollblut	von	Katzen.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise 
•		 Alle	Abfallstoffe	müssen	vor	der	Entsorgung	ordnungsgemäß	dekontaminiert	werden.
•		 Komponenten	aus	Kits	mit	unterschiedlichen	Chargenbezeichnungen	nicht	zusammen	verwenden.
•		 Wenn	eine	SNAP	Testeinheit	vor	Zugabe	der	Probe	aktiviert	wurde,	darf	sie	nicht	verwendet	werden.
•	 Infektionen	mit	nur	männlichen	Herzwürmern	erzeugen	in	der	Regel	Antigenspiegel,	die	unter	der	

Nachweisgrenze	dieses	Antigen-Tests	liegen.

Lagerung 
Testeinheiten	und	Reagenzien	sind	bis	zum	Verfallsdatum	bei	2–8°C	zu	lagern.	Alle	Bestandteile	
müssen	Raumtemperatur	(15°–30°C)	erreicht	haben,	bevor	der	Test	durchgeführt	wird.	Nicht erhitzen!

Kitkomponenten 
Jedes	Kit	enthält	eine	8-ml	Flasche	Anti-HW/Anti-FeLV	und	FIV:HRPO-Konjugat	und	einen	
Reagenzständer	sowie	5,	15	oder	30	Transferpipetten,	Probenröhrchen	und	SNAP	Testeinheiten.	
Jede	SNAP	Testeinheit	enthält	0,4	ml	Waschlösung	und	0,6	ml	Substratlösung.

Angaben zum Probenmaterial 
•		 Proben	müssen	Raumtemperatur	(15°–30°C)	haben,	bevor	das	Prüfverfahren	beginnt.
•		 Serum,	Plasma	oder	ungeronnenes	Vollblut	(z.	B.	EDTA,	Heparin),	das	entweder	frisch	ist	oder	

bei	2°–8°C	bis	zu	einer	Woche	gelagert	wurde,	kann	verwendet	werden.
•		 Zur	längeren	Lagerung	kann	Serum	oder	Plasma	eingefroren	(-20°C	oder	kälter)	und	dann	vor	

dem	Einsatz	erneut	zentrifugiert	werden.
•		 Hämolysierte	oder	lipämische	Proben	beeinträchtigen	die	Testergebnisse	nicht.

Testverfahren 
1. Bei	einer	Lagerung	im	Kühlschrank	alle	Komponenten	vor	der	Durchführung	des	Tests	30	Minuten	

lang	auf	Raumtemperatur	(15°–30°C)	erwärmen	lassen.	Nicht erhitzen. 

2.	 Mit	der	im	Lieferumfang	enthaltenen	Pipette	 
3 Probentropfen	in	ein	neues	Probenröhrchen	
pipettieren.  

3.	 Die	Flasche	senkrecht	halten	und	4 Tropfen 
Konjugat	in	das	Probenröhrchen	hinzugeben. 

4.	 Das	Probenröhrchen	verschließen	und	3- 
bis 5-mal umdrehen,	um	den	Inhalt	gut	zu	
vermischen.

5.	 Die	Testeinheit	auf	eine	ebene	Fläche	stellen.	 
Den	gesamten	Inhalt	des	Probenröhrchens	 
in	die	Probenvertiefung	geben.	Darauf	achten,	 
dass	der	Inhalt	nicht	außerhalb	der	
Probenvertiefung	spritzt.

 Die	Probe	fließt	nun	über	das	Auswertefenster	
und	erreicht	nach	ca.	30–60	Sekunden	den	
Aktivierungskreis.	Es	ist	möglich,	dass	etwas	 
Probe	in	der	Probenvertiefung	zurückbleibt.

6. SOBALD	sich	der	Aktivierungskreis	zu	verfärben	beginnt,	den	Aktivator	fest	eindrücken,	bis	er	auf	
gleicher	Ebene	mit	dem	Körper	der	Testeinheit	ist. 

 

  HINWeIS:	Manchmal	fließen	Proben	nicht	innerhalb	von	60	Sekunden	zum	Aktivierungskreis	und	
der	Kreis	nimmt	eventuell	keine	Färbung	an.	In	diesem	Fall	ist	der	Aktivator	zu	drücken,	wenn	die	
Probe	über	das	Auswertefenster	geflossen	ist.	

7.	 Nach	10 minuten	das	Testergebnis	ablesen.
 HINWeIS:	Der	Farbpunkt	der	Positivkontrolle	kann	sich	bereits	früher	färben,	das	endgültige	

Testergebnis	liegt	jedoch	erst	nach	10	Minuten	vor.

Testinterpretation 

Positive ergebnisse
Jede	Farbentwicklung	in	den	Probenanzeigen	
zeigt	die	Präsenz	von	FIV-Antikörpern	bzw.	FeLV-
Antigen	oder	Herzwurm-Antigen		in	der	Probe	an.	

Negative ergebnisse
Nur	der	positive	Kontrollbereich	entwickelt	eine	Färbung.

ungültige ergebnisse
•	 Hintergrund—Wenn	die	Probe	über	den	Aktivierungskreis	hinaus	läuft,	kann	sich	eine	

Hintergrundfarbe	ergeben.	Etwas	Hintergrundfarbe	ist	normal.	Wenn	jedoch	ein	farbiger	
Hintergrund	das	Testergebnis	verdeckt,	ist	der	Test	zu	wiederholen.

•	 Keine Farbentwicklung—Wenn	sich	keine	Färbung	bei	der	positiven	Kontrolle	einstellt,	ist	der	
Test	zu	wiederholen.

IDeXX SNAPshot Dx* Analysegerät 
In	der	Gebrauchsanweisung	des	SNAPshot	Dx	finden	sie	eine	detaillierte	Beschreibung,	wie	
Patientendaten	eingegeben	und	Testergebnisse	abgelesen	werden	können.

Sensitivität und Spezifität des SNAP Feline Triple 

Vergleichsstudie

Stichprobenumfang  
SNAP Feline Triple/Referenztest

Probentyp
Relative Sensitivität und Spezifität 

95% Vertrauensgrenze

Kappa- 
Statistik+/+ –/+ +/– –/– Gsmt.

Herzwurm	Necropsy/ 
PetChek*	Herzwurm	PF	Ag1 	 25 3 1 209 238 Serum/Plasma Sen.,	89.3%	(95%	CL	71.8%–97.0%)	

Spec.,	99.5%	(95%	CL	97.0%–100%) 0.92

PetChek	FeLV	Ag2 	 97 0 3 208 308 Serum/Plasma Sen.,	100%	(95%	CL	95.3%–100%)	
Spec.,	98.6%	(95%	CL	95.7%–99.7%) 0.98

PetChek	FIV	Ab3 	 123 1 0 208 332 Serum/Plasma Sen.,	99.2%	(95%	CL	95%–100%)	 
Spec.,	100%	(95%	CL	97.8%–100%) 0.99

1.	Necropsy/PetChek	Testkit	zum	Nachweis	von	Herzwurm	(Dirofilaria immitis)-Antigen	(5018.02)	
2.	PetChek	Test	Zum	Nachweis	des	Felinen	Leukämievirus-Antigens	(5028.01)	
3.	PetChek	Test	zum	Nachweis	von	Antikörpern	gegen	das	Feline	Immunschwächevirus	(5036.00)	

CL	=	Vertrauensgrenze

Sensitivität	und	Spezifität	beruhen	auf	der	visuellen	Interpretation	der	SNAP	Ergebnisse.

IDeXX Technischer Support 

USA/Kanada 1-800-248-2483 • Europa 00800 1234 3399 • Australien 1800-655-978 

idexx.com

Testkit	zum	Nachweis	von	felinem	Herzwurm-,	 
felinem	Leukämievirus-Antigen	und	felinem	
Immundefizienzvirus-Antikörper
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*SNAP,	SNAPshot	Dx,	Feline	Triple	und	PetChek	sind	Schutzmarken	oder	eingetragene	Schutzmarken	
von	IDEXX	Laboratories,	Inc.	in	den	Vereinigten	Staaten	und/oder	in	anderen	Ländern.

Geschützt	durch	US-Patent	Nummern:	5,627,026;	5,726,010;	5,726,013;	5,750,333;	6,007,999;	
6,458,528	und/oder	7,201,903.	Andere	U.S.	und/oder	ausländische	Patente	erteilt	oder	angemeldet.	

©	2009	IDEXX	Laboratories,	Inc.	Alle	Rechte	vorbehalten.	
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Herzwurm-Antigen

Positive	Kontrolle

FeLV-Antigen	FIV-Antikörper

Nur	zum	tierärztlichen	Gebrauch.
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Richtig Falsch

Nicht	
vollständig	
eingedrückt

Version	canadienne Deutsche	Version

Aktivator

Probenvertiefung

Aktivierungskreis

Auswertefenster
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IDEXX	Europe	B.V.
P.O.	Box	1334

NL–2130	EK,	Hoofddorp
idexx.com

Gebrauchsinformation.	In	vitro-Diagnostikum.

Správné zatlačení 
SNAP testeru Nezatlačeno úplně

správně špatně

Pozitivní kontrola
Terčík vzorku Leishmanie
Negativní kontrola

Seznam použité literatury a bližší informace lze získat využitím konzultační služby:
Cymedica CZ a.s., Pod Nádražím 308, 268 01 Hořovice, tel. č.: +420 311 706 211

Vyskytnou-li se nezvyklé výsledky, zaznamenejte si číslo výrobní šarže používaného kitu a informujte dodavatele.
Pomůžete tím udržovat vysokou kvalitu přípravků firmy IDEXX.


