
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                                                       
Ο κίνδυνος αφανούς (λανθάνουσας) 
αιμορραγίας στα κόπρανα αυξάνεται 
με την ηλικία. Η παρουσία αίματος στα 
κόπρανα αποτελεί ένδειξη ενός αριθμού 
γαστρεντερικών διαταραχών, όπως η 
εκκολπωματίτιδα, η κολίτιδα, οι πολύπο-
δες και ο ορθοκολικός καρκίνος.
Το FOBCHECK© είναι ένα ποιοτικό, 
γρήγορο τεστ για κατ’ οίκον χρήση, για 
την ανίχνευση της παρουσίας αφανούς 
(λανθάνουσας) αιμορραγίας στα κόπρα-
να.
Το FOBCHECK© προορίζεται για χρήση 
ως βοήθημα στη διάγνωση γαστρεντε-
ρικών διαταραχών και ανιχνεύει την πα-
ρουσία αιμοσφαιρίνης (Hb) στο επίπεδο 
αποκοπής των 40ng/ml.
Το FOBCHECK© χρησιμοποιεί αντισώ-
ματα κατά της ανθρώπινης αιμοσφαι-
ρίνης για την ανίχνευση αίματος στα 
κόπρανα. Εάν το δείγμα περιέχει αυτό 
το αντιγόνο, εμφανίζεται μια χρωματική 
γραμμή τεστ (T) που υποδεικνύει θετικό 
αποτέλεσμα. Η τελική διάγνωση πρέπει 
να επιβεβαιωθεί από τον ιατρό.
Επεξήγηση για τον τρόπο ανάγνωσης 
και ερμηνείας των αποτελεσμάτων του 
τεστ παρέχεται στην ενότητα «Αξιολό-
γηση των αποτελεσμάτων του τεστ». Εί-
ναι σημαντικό να κατανοήσετε πλήρως 
ολόκληρο το φυλλάδιο οδηγιών πριν να 
πραγματοποιήσετε το τεστ.

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΣΤ                                                                                                                                       
•	1 κασέτα τεστ σε σφραγισμένη 

σακούλα
•	1 στυλεός δειγματοληψίας με ρυθμιστι-

κό διάλυμα αραίωσης δείγματος
•	1 φυλλάδιο οδηγιών
Επιπλέον απαιτούνται:
•	1 χρονόμετρο

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ                                                                                                                                   
Αφήστε την κασέτα του τεστ και τον στυ-
λεό δειγματοληψίας με το ρυθμιστικό 
διάλυμα αραίωσης δείγματος να παρα-
μείνουν σε θερμοκρασία δωματίου (15°C 
έως 27°C) πριν από την πραγματοποί-
ηση του τεστ. Η μόλυνση από ούρα και 
νερό αποχωρητηρίου πρέπει να αποφευ-
χθεί, καθώς το αποτέλεσμα του τεστ μπο-
ρεί να επηρεαστεί αρνητικά.

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ                                                                                                                               
1. Συλλέξτε ένα δείγμα κοπράνων σε ένα 

καθαρό, στεγνό δοχείο ή χαρτί υγείας. 
Εκτελέστε το τεστ αμέσως.

2. Ανοίξτε τον στυλεό δειγματοληψίας 
ξεβιδώνοντας προσεκτικά το μπλε 
πώμα. Προσέξτε να μη χύσετε διάλυ-
μα από το σωλήνα.

3. Εισαγάγετε το άκρο του μπλε στυλεού 
δειγματοληψίας στα κόπρανα σε διά-
φορες τυχαίες θέσεις. Συλλέξτε κόπρα-
να στην άκρη του στυλεού, μέχρι να 
καλυφθεί το αυλακωτό άκρο του στυ-
λεού.

8. Καθώς αρχίζει η διεξαγωγή του τεστ, 
ενδέχεται να παρατηρήσετε μια ανοι-
χτόχρωμη κόκκινη ροή στα παράθυ-
ρα τεστ και ελέγχου. Το αποτέλεσμα 
του τεστ πρέπει να ελεγχθεί εντός 
5 λεπτών. Μην περιμένετε για να 
ελέγξετε το αποτέλεσμα περισσό-
τερο από 5 λεπτά.

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ                    
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΣΤ                                                                                                                                      
Για να ελέγξετε τα αποτελέσματα του 
τεστ, απλώς διαπιστώστε αν υπάρχει ή 
όχι μια γραμμή στη θέση ελέγχου (C). 
Δεν έχει σημασία πόσο έντονη ή αχνή 
είναι η γραμμή ελέγχου.

 ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΣΤ                                                                                                                                       
Εάν είναι ορατή μια αχνή ροζ προς 
κόκκινη γραμμή ελέγχου (C) στο πα-
ράθυρο αποτελέσματος παράλληλα με 
μια αχνή ροζ προς κόκκινη γραμμή 
τεστ (T), το αποτέλεσμα του τεστ είναι 
θετικό.
Το αποτέλεσμα του τεστ σημαίνει ότι 
υπάρχει λανθάνουσα αιμορραγία στο 
δείγμα κοπράνων. Η τελική διάγνωση 
πρέπει να επιβεβαιωθεί από τον ιατρό.

(C) (T)

 ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΣΤ                                                                                                                                     
Εάν είναι ορατή μόνο μια αχνή ροζ 
προς κόκκινη γραμμή ελέγχου (C) στο 
παράθυρο αποτελέσματος χωρίς να 
υπάρχει γραμμή τεστ (T), το αποτέλε-
σμα του τεστ είναι αρνητικό.

Το αποτέλεσμα του τεστ σημαίνει ότι δεν 
υπάρχει λανθάνουσα αιμορραγία στο 
δείγμα κοπράνων. Εάν υπάρχουν άλλα 
γαστρεντερικά συμπτώματα, επισκε-
φθείτε τον ιατρό για περαιτέρω ιατρική 
διερεύνηση.

(C) (T)

 ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΣΤ                                                                                                                                       
Εάν δεν υπάρχει καθόλου γραμμή 
ελέγχου (C) ή υπάρχει μόνο γραμμή 
τεστ (T) στο παράθυρο αποτελέσματος, 
το τεστ δεν πραγματοποιήθηκε σωστά 
και το αποτέλεσμα δεν είναι έγκυρο.
Είναι σημαντικό να ακολουθούνται σχο-
λαστικά οι οδηγίες για το τεστ. Πρέπει να 
επαναλάβετε τη δοκιμασία με νέο δείγμα 

αίματος και νέο τεστ.

(C) (T)

          

(C) (T)

  

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ               
 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                                                 
•	Το τεστ προορίζεται αποκλειστικά για 

εξωτερική χρήση.
•	Δεν πρέπει να λαμβάνεται εσωτερικά. 

Αποφύγετε την επαφή του ρυθμιστικού 
διαλύματος δείγματος με το δέρμα και 
τα μάτια.

•	Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
•	Να προφυλάσσεται από την έκθεση 

στο ηλιακό φως, να μην καταψύχεται. 
Να φυλάσσεται σε ξηρό χώρο, μεταξύ 
4°C και 30°C.

•	Μην το χρησιμοποιήσετε μετά την ημε-
ρομηνίας λήξης που αναγράφεται στη 
συσκευασία.

•	Η μη σχολαστική τήρηση των οδηγιών 
ενδέχεται να επηρεάσει το αποτέλεσμα 
του τεστ. Η τελική διάγνωση πρέπει να 
επιβεβαιωθεί από τον ιατρό.

•	Μη χρησιμοποιήσετε το τεστ, αν η συ-
σκευασία έχει υποστεί ζημιά. Μη χρη-
σιμοποιήσετε κατεστραμμένα μέρη του 
τεστ.

•	Όλα τα μέρη του τεστ προορίζονται 
αποκλειστικά για χρήση με αυτό το 
τεστ. Μην επαναχρησιμοποιείτε το 
τεστ ή μέρη του τεστ.

•	Το τεστ πρέπει να πραγματοποιείται 
αμέσως ή εντός μίας ώρας μετά το 
άνοιγμα της αλουμινένιας σακούλας.

•	Ασθενής όραση, αχρωματοψία ή κα-
κός φωτισμός ενδέχεται να επηρεά-
σουν την ικανότητά σας να ερμηνεύσε-
τε σωστά το τεστ.

•	Όλα τα μέρη του τεστ μπορούν να 
απορριφθούν στα οικιακά απορρίμ-
ματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
4. Τοποθετήστε ξανά τον στυλεό δειγ-

ματοληψίας στο σωλήνα και κλείστε 
προσεκτικά το πώμα. Αφαιρέστε την 
κασέτα του τεστ από τη σφραγισμένη 
σακούλα και αρχίστε αμέσως τη διεξα-
γωγή του τεστ.

5. Ανακινήστε καλά το περιεχόμενο του 
φιαλιδίου διαλύματος (5-10 φορές) για 
να εξασφαλίσετε τη σωστή ανάμειξη 
του δείγματος κοπράνων με το ρυθμι-
στικό διάλυμα αραίωσης. Το «μείγμα 
δείγματος» δεν πρέπει να είναι «κοκ-
κώδες».

5-10

6. Αφαιρέστε το λευκό προστατευτικό 
πώμα στο άκρο του σωλήνα. Χρησι-
μοποιώντας ένα χαρτομάντιλο, σπά-
στε το άκρο του σωλήνα. Προσέξτε να 
μη χυθεί ή εκτιναχθεί μείγμα δείγμα-
τος από το σωλήνα.

7. Κρατήστε κατακόρυφα το σωλήνα 
δειγματοληψίας και εγχύστε 3 σταγό-
νες (περίπου 150 μL) από το μείγμα 
δείγματος στην οβάλ υποδοχή δείγ-
ματος της κασέτας του τεστ. Η εκτέ-
λεση του τεστ αρχίζει μόλις παρατη-
ρηθεί μια κοκκινωπή ροή στην κασέτα 
του τεστ.
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5 λεπτά

Για αυτοδιάγνωση
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Επεξήγηση συμβόλων:

Ακολουθήστε τις οδηγίες

IVD
Διαγνωστική ιατρική συσκευή 

in vitro
(για εξωτερική χρήση)

Κατά προτίμηση πριν από
(βλ. ένδειξη στη συσκευασία)

30°C

4°C

Να φυλάσσεται στους 4°C - 30°C
Να μην καταψύχεται..

1
Περιεχόμενα επαρκή για 1 τεστ Να μην επαναχρησιμοποιείται

Κατασκευαστής Αριθμός καταλόγου Αριθμός παρτίδας
(βλ. ένδειξη στη συσκευασία)

Οδηγίες στα Ελληνικά
Αναθεώρηση από 2016-04 (Αναθ. 00)
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Γρήγορο τεστ για την ανίχνευση λανθάνουσας αιμορραγίας στα κόπρανα

Με αγάπη για τη ζωή.


