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        Szanowni Państwo,   

W ramach aktualizacji dokumentów przesyłamy      Państwu nowe instrukcje użycia dla:     Delvotest SP-NT     ,     Delvotest T   oraz 

negatywnych próbek kontrolnych -     Negative Control  .   

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zastąpienia testu Delvotest SP-NT testem     Delvotest T, 

który ma taką samą cenę, a przy tym     jest bardziej czuły w stosunku do tetracyklin niż 

Delvotest SP -NT.   

Szczegóły przesyłamy poniżej:   

 

Delvotest SP-NT   

KLASA ANTYBIOTYKU NAZWA ANTYBIOTYKU MRL (EU) CCß (ppb)*

Ampułki Płytki

TETRACYKLINY

Oksytetracyklina 100 300 250

Chlorotetracyklina 100 300 250

Tetracyklina 100 300 270

Doksycylina 0 150 120

   Delvotest T   

KLASA ANTYBIOTYKU NAZWA ANTYBIOTYKU MRL (EU) CCß (ppb)*

Ampułki Płytki

TETRACYKLINY

Oksytetracyklina 100 100 80

Chlorotetracyklina 100 150 152

Tetracyklina 100 70 75

Doksycylina 0 50 40
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W przypadku testu   Delvotest SP-NT     należy nastawić zegar na czas odczytu (3h) i sprawdzić wynik po upływie czasu 

kontrolnego, który pozwala uzyskać najwyższą czułość testu. 

Czas kontrolny może wynieść od 2h 15 minut do 2h 45 minut     .      Jeśli zastosujemy zbyt długi czas inkubacji to czułość testu 

ulegnie zmniejszeniu.   

Dla wygody stosuje się ustalony czas inkubacji, wynoszący w przypadku testu Delvotest SP-NT     3 godziny     , jednak w celu 

uzyskania najwyższej czułości testu zaleca się stosowanie czasu inkubacji w oparciu o czas kontrolny. 

W przypadku testu   Delvotest T     należy nastawić zegar na czas odczytu (3h 15 minut) i sprawdzić wynik po upływie czasu 

kontrolnego, który pozwala uzyskać najwyższą czułość testu. 

Czas kontrolny może wynieść od 2h 45 minut do 3h 15 minut     .      Jeśli zastosujemy zbyt długi czas inkubacji to czułość testu 

ulegnie zmniejszeniu.   

Dla wygody stosuje się ustalony czas inkubacji, wynoszący w przypadku testu Delvotest T     3 godziny 15 minut     , jednak w 

celu uzyskania najwyższej czułości testu zaleca się stosowanie czasu inkubacji w oparciu o czas kontrolny. 

*Czas kontrolny to czas, w którym test z próbką mleka bez zawartości antybiotyków i substancji hamujących (czyli 

negatywną próbką kontrolną Negative Control     ) zmieni barwę z fioletowej na żółtą. 

Mamy dostępne próbki   Negative Control  , a na Państwa życzenie prześlemy ofertę cenową.   

Górna 1/3 część żelu agarowego w ampułce może pozostać fioletowa, podczas gdy dolne 2/3 żelu zabarwi się na żółto. W

takim wypadku wynik testu będzie negatywny.   

Najlepiej jest przysłonić białą kartką górną 1/3 część żelu agarowego i wtedy odczytać wynik z dolnych 2/3 części żelu 

agarowego.   

Podczas inkubacji pozostałych ampułek z danej partii testu, przechowywanych w ten sam sposób, należy przyjąć ten sam 

czas inkubacji, jaki został określony podczas inkubowania negatywnej próbki kontrolnej.   

Najlepiej jest napisać na wszystkich opakowaniach testów pochodzących z tej samej partii właściwy dla nich czas 

inkubacji,      jaki został określony za pomocą negatywnej próbki kontrolnej i stosować się wyłącznie do niego.   

Po otworzeniu nowego opakowania z innej partii należy ponownie nastawić negatywną próbkę kontrolną i określić dla niej 

właściwy czas kontrolny.   

Wierzymy, że powyższe informacje ułatwią Państwu pracę z Delvotestami oraz pozwolą na uzyskanie poprawnych 

wyników analiz. 
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