Preparation of Wash Solution

Precautions and Warnings
• Do not expose TMB Substrate Solution to direct sunlight or any oxidizing agents.
• Care should be taken to prevent contamination of kit components.
•	Optimal results will be obtained by strict adherence to this procedure. Careful pipetting and washing
technique throughout this procedure are necessary to maintain precision and accuracy.

Sample Information
Serum or plasma may be used in this test. Serum or plasma (e.g., Heparin, EDTA) may be stored for up to 7
days at 2–8°C. Highly hemolyzed samples should not be used, however moderately hemolyzed or lipemic
samples will not affect results. For longer storage, sample should be frozen (-20°C or colder).

Kit Components
1 Anti-Heartworm Antibody Coated Plates
2 1 bottle Anti-Heartworm: HRPO Conjugate (horseradish peroxidase),
(preserved with gentamicin and Kathon)
3 1 bottle HTWM Positive Control: D. immitis antigen positive serum (preserved with Kathon)
4 1 bottle HTWM Negative Control: serum free of D. immitis antigen (preserved with Kathon)
5 1 bottle TMB Substrate Solution
7 1 bottle Wash Concentrate (10X) (preserved with gentamicin)
8 1 bottle Stop Solution
• Precision pipette capable of dispensing 0.1 mL (100 µL) of sample
• Disposable pipette tips
• Well Holder

1.	Count the number of samples to be tested plus two wells for the
positive and negative controls (one each). If using the well holder,
remove the required number of wells from the bag and place into
the well holder (up to 2 strips or 24 wells). If using the plate frame,
remove the required number of complete strips from the bag and
place into the 96-well plate frame. Record the positions of samples
and controls on a worksheet.
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Sample
Type

Relative Sensitivity and Specificity
95% Confidence Limit

Kappa
Statistic

Serum

Sen. 98% (95% CL 91.1–100%)
Spec. 100% (95% CL 99.5–100%)

0.984

1. Based on a comparison of four in-clinic heartworm tests, in which any samples yielding discrepant results were
further characterized as positive or negative by necropsy.

5

Allow reagents to come to room temperature (18–25°C) before use. Mix reagents by gentle swirling.

CL = Confidence limit

Symbol Descriptions
Batch Code (Lot)

Serial number

Catalog Number

Use by date

Authorized Representative in the European
Community

Manufacture

1
6.	Discard the fluid from the wells by inverting. Slap firmly onto
absorbent paper to remove all fluid. Wash wells with a forceful
stream of diluted wash solution by completely filling each well
and discarding the fluid. Slap wells onto absorbent paper after
each wash. Repeat for a total of 5 wash cycles.

6

7.	Add 1 drop (50 μL) of TMB Substrate Solution to each well.
Incubate at room temperature (18–25˚C) for 5 minutes.

7

2
2.	Add 2 drops (100 μL) of Positive Control to the first well and 2
drops (100 μL) of Negative Control to the second well.

2 x 96
20 mL
4 mL
4 mL
25 mL
100 mL
25 mL

5.	Add 2 drops (70 μL) of HRPO Conjugate solution to each well.
Incubate at room temperature (18–25˚C) for 5 minutes.

Test Procedure

Storage
Store all reagents at 2–8°C. Allow reagents to come to room temperature (18–25°C) before use. Precipitation
may occur in Stop Solution. Bring to room temperature (18–25°C) and mix by swirling before use.

Study ID1

-/-

3.	Using the precision pipette provided in kit and a separate pipette
tip for each sample, add 100 µL of serum or plasma to appropriate
wells. Incubate sample in well for 5 minutes at room temperature
(18–25°C).

3

Warning
EUH208

PetChe

Following removal of the sample, an enzyme conjugated antibody is added and binds to antigen captured
in the well. In the final step of the assay, unbound conjugate is washed away and enzyme substrate/
chromogen is added. Subsequent color development indicates the presence of heartworm antigen in the
sample.

+/+

Sample Size
Kit/Reference
-/+
+/-

IDEXX

The PetChek Canine Heartworm Antigen Test is an enzyme immunoassay for the detection of Dirofilaria
immitis (D. immitis) antigen in canine or feline serum or plasma. A microtitration format has been devised in
which antibodies to D. immitis antigen are coated on test wells. Upon incubation of the sample in the coated
test well, antigen in the sample forms complexes with the coated antibodies.

Sensitivity and Specificity of Heartworm PetChek
Using Characterized Positive and Negative Samples

One
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roo

PetChek* HTWM PF

Sensitivity and Specificity

4

PetChe

English Version

4.	Discard the fluid from the wells by inverting. Slap firmly onto
absorbent paper to remove all fluid.

IDEXX

For veterinary use only

Dilute Wash Concentrate ten-fold (1/10) with distilled/deionized water (e.g. 5 mL of Wash Concentrate plus
45 mL of water for each 12 wells). Salt crystals may form in the Wash Concentrate upon storage. If this occurs,
allow concentrate to come to room temperature (18–25°C) and mix by swirling to redissolve crystals before
preparing wash solution.
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Canine Heartworm Antigen Test Kit

Contrôle positif / Contrôle négatif / Conjugué − Contains Kathon. May produce an allergic reaction

8.	Add 1 drop (50 μL) of Stop Solution to each well. Mix by tapping
gently. Read result visually. Color will be stable for
15 minutes.

H316 / H319 / P280 / P332+P313 / P337+P313

Results

A sample is considered positive if it has more color than the negative control. For the assay to be valid, the
positive control must develop a distinct blue color. Negative control must be clear or very lightly colored.
All positive samples that have not been run in duplicate should be retested. If duplicate samples or repeat
testing yield inconsistent results, repeat test.

Solution d’arrêt − Causes mild skin irritation. Causes serious eye irritation.
Wear protective gloves/eye protection/face protection. If skin irritation occurs:
Get medical advice/attention. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

Materials Required but Not Provided

IDEXX Technical Support

• Distilled or deionized water
• Wash bottle

USA/Canada: 1 800 248 2483
Europe: idexx.eu
Australia: 1300 44 33 99
idexx.com

Use of precision pipette to dispense 100 µL
Place disposable pipette tip on pipette. Depress button on pipette, place tip in sample and release button
slowly to pull up sample. Depress button to dispense sample in well.

*PetChek is a trademark or registered trademark of IDEXX Laboratories, Inc.
or its affiliates in the United States and/or other countries.

One IDEXX Drive
Westbrook, Maine 04092 USA
idexx.com

© 2017 IDEXX Laboratories, Inc. All rights reserved. • 06-29450-02-CZ-SK

Příprava promývacího roztoku

Bezpečnostní opatření a varování

Pro provedení tohoto testu lze používat sérum nebo plazmu. Sérum nebo plazmu (např. heparin, EDTA) lze
skladovat až 7 dnů při teplotách v rozmezí 2 °C–8 °C. Neměly by být používány vysoce hemolyzované vzorky,
středně hemolyzované nebo lipemické vzorky ale výsledky neovlivňují. Pro delší skladování je potřeba
vzorky zmrazit (-20 °C nebo méně).

Skladování

1 Destičky potažené protilátkou proti antigenu vlasovce psího (Anti-Heartworm)
2 x 96
2 1 lahvička s protilátkou proti antigenu vlasovce: HRPO konjugátu (křenová peroxidáza),
(konzervováno gentamicinem a Kathonem)
20 ml
3 1 lahvička pozitivní kontroly HTWM: Sérum pozitivní na antigen D. immitis (konzervováno Kathonem) 4 ml
4 1 lahvička negativní kontroly HTWM: sérum bez antigenu D. immitis (konzervováno Kathonem)
4 ml
5 1 lahvička substrátového roztoku TMB
25 ml
7 1 lahvička promývacího koncentrátu (10X) (konzervováno gentamicinem)
100 ml
8 1 lahvička stop-roztoku
25 ml
• Přesná dávkovací pipeta na 0,1 ml (100 µl) vzorku
• Jednorázové pipetové špičky
• Stojánek na testovací jamky

Statistika
kappa
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Sérum

Citl. 98 % (95% CL 91,1–100 %)
Spec. 100 % (95% CL 99,5–100 %)

0,984

65

Popisy symbolů

6.	Překlopením odstraňte tekutinu z jamek. Silně klepněte
na absorpční papír, aby byla odstraněna veškerá kapalina.
Vymyjte jamky silným proudem rozpuštěného promývacího
roztoku – jednotlivé jamky úplně vymyjte a odstraňte tekutinu.
Po každém promytí vyklepněte jamky na absorpční papír.
Opakujte a proveďte celkem 5 promývacích cyklů.

Kód šarže (dávky)

Sériové číslo

Katalogové číslo

Spotřebujte do dne

Zplnomocněný zástupce v Evropském
společenství

Vyrobeno

6

Varování

7
2.	
Přidejte 2 kapky (100 μl) pozitivní kontroly do první jamky a
2 kapky (100 μl) negativní kontroly do druhé jamky.

0

CL = mez spolehlivosti

1

2

1

1. Na základě porovnání čtyř klinických testů na vlasovce, kdy jakékoli vzorky vykazující rozporuplné výsledky byly dále
vyhodnoceny jako pozitivní nebo negativní provedením nekropsie.

5

Před použitím nechte činidla přizpůsobit pokojové teplotě (18 °C–25 °C). Promíchejte reagencie
jemným kroužením.

Skladujte všechny reagencie při teplotách v rozmezí 2 °C–8 °C. Před použitím nechte činidla přizpůsobit
pokojové teplotě (18 °C–25 °C). Ve stop-roztoku může docházet k precipitaci. Před použitím uveďte na
pokojovou teplotu (18 °C–25 °C) a promíchejte krouživým pohybem.

Součásti soupravy

5.	Přidejte do každé jamky 2 kapky (70 μl) konjugačního roztoku
HRPO. Proveďte 5minutovou inkubaci při pokojové teplotě
(18 °C–25 °C).

Postup testování

1.	Spočítejte počet vzorků k otestování a přičtěte dvě jamky na
pozitivní a negativní kontrolu (jedna jamka pro každou kontrolu).
Pokud používáte stojánek na jamky, vyjměte požadovaný počet
jamek ze sáčku a vložte je do stojánku (až 2 pásky nebo 24 jamek).
Pokud používáte rámeček vyjměte z pytlíku požadovaný
počet kompletních pásků a vložte do rámečku pro 96 jamek.
Zaznamenejte pozice vzorků a kontrol do pracovního listu.

• Nevystavujte substrátový roztok TMB přímému slunečnímu světlu nebo jiným oxidačním činidlům.
• Je potřeba dbát na to, aby byly součásti soupravy chráněny před kontaminací.
•	Optimální výsledky budou získány při důsledném dodržování tohoto postupu. Aby byla zajištěna
přesnost a preciznost, je během tohoto procesu nezbytná pečlivá pipetovací a promývací technika.

ID studie1

Relativní senzitivita a specificita
95% mez spolehlivosti (CL):

7.	Přidejte do každé jamky 1 kapku (50 μl) substrátového roztoku TMB.
Proveďte 5minutovou inkubaci při pokojové teplotě (18 °C–25 °C).

3
3. P
 omocí pipety dodané v soupravě a jednorázové pipetové
špičky pro každý vzorek přidejte do příslušných jamek 100 µl
séra nebo plazmy. Proveďte 5minutovou inkubaci vzorku v
jamce při pokojové teplotě (18 °C–25 °C).

EUH208

PetChe

Po odstranění vzorku jsou přidány protilátky konjugované s enzymem, které se váží na antigen fixovaný
v testovací jamce. V posledním kroku testu se vymyje nenavázaný konjugát a je přidán chromogen, který
je substrátem pro enzym. Následný vznik barevné reakce indikuje přítomnost antigenu vlasovce psího
ve vzorku.

Informace o vzorku

Typ
vzorku

IDEXX

Test PetChek na stanovení antigenu vlasovce psího je enzymatický imunotest pro detekci dirofilaria immitis
(D. immitis) v psím nebo kočičím séru nebo plazmě. Obsahuje mikrotitrační destičku s testovacími jamkami,
ve kterých jsou navázány protilátky proti antigenu D.immitis. Po inkubaci vzorku v testovacích jamkách
vytvoří protilátky komplex s antigenem ve vzorku.

Velikost vzorku
Souprava/reference
+/+
-/+
+/-/-
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PetChek* HTWM PF

Senzitivita a specificita testu PetChek na stanovení antigenu vlasovce
Při použití charakterizovaných pozitivních a negativních vzorků

PetChe

Česká verze

Zřeďte promývací koncentrát desetkrát (1/10) destilovanou/deionizovanou vodou (např. 5 ml promývacího
koncentrátu plus 45 ml vody na každých 12 jamek). Při skladování se mohou v promývacím koncentrátu tvořit
krystaly soli. Pokud nastane taková situace, nechte před přípravou promývacího roztoku koncentrát přizpůsobit
pokojové teplotě (18 °C–25 °C) a krouživým pohybem jej promíchejte tak, aby se krystaly znovu rozpustily.

Senzitivita a specificita

4

IDEXX

Pouze pro veterinární použití.

4.	Překlopením odstraňte tekutinu z jamek. Silně klepněte na
absorpční papír, aby byla odstraněna veškerá kapalina.
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Testovací souprava na detekci antigenu vlasovce psího

Pozitivní kontrola / Negativní kontrola / Konjugát − Obsahuje Kathon. Může vyvolat alergickou reakci.

8.	Přidejte do každé jamky 1 kapku (50 μl) stop-roztoku. Promíchejte
jemným protřepáním. Vizuálně odečtěte výsledek. Barva bude
stabilní 15 minut.

H316 / H319 / P280 / P332+P313 / P337+P313

Výsledky

Vzorek je považován za pozitivní, pokud je jeho barva intenzivnější než barva negativní kontroly. Aby byla
analýza platná, musí se pozitivní kontrola zřetelně zbarvit modře. Negativní kontrola musí zůstat bezbarvá,
anebo se zbarvit jen mírně.
Všechny pozitivní vzorky, které nebyly testovány duplicitně, je potřeba znovu otestovat. Pokud duplicitní
vzorek nebo opakovaný test vykáže nekonzistentní výsledky, je nutné test zopakovat.

Další potřebný materiál, který není součástí balení

Stop-roztok − Mírně dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Používejte ochranné rukavice/
ochranné brýle/obličejový štít. Při podráždění kůže: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Technická podpora IDEXX

• Destilovaná nebo deionizovaná voda
• Láhev se střičkou

Česká republika: 239.018.034
www.idexx.eu/czech

Použití dávkovací pipety 100 µl
Nasaďte na pipetu jednorázový pipetovou špičku. Stiskněte tlačítko na pipetě, ponořte špičku do vzorku a
pomalým pouštěním tlačítka natáhněte vzorek. Stisknutím tlačítka nadávkujte vzorek do jamky.

*PetCheck je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti IDEXX Laboratories, Inc.
nebo jejích poboček v USA a dalších zemích.

One IDEXX Drive
Westbrook, Maine 04092 USA
idexx.com

© 2017 IDEXX Laboratories, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Príprava premývacieho roztoku

PetChek* HTWM PF
Test PetChek na detekciu antigénu vlasovca psieho využíva enzymatickú imunoanalýzu na detekciu
antigénu Dirofilaria immitis (D. immitis) v sére alebo plazme psov alebo mačiek. V rámci navrhnutého
formátu mikrotitrácie sú testovacie jamky potiahnuté protilátkami na antigén D. immitis. Po inkubácii vzorky
v potiahnutej testovacej jamke vytvára antigén vo vzorke komplexy s potiahnutými protilátkami.
Po odstránení vzorky sa pridá enzýmom konjugovaná protilátka, ktorá sa viaže na antigén zachytený
v jamke. V poslednom kroku testu sa nenaviazaný konjugát vymyje a pridá sa enzýmový substrát/
chromogén. Následné sfarbenie označuje prítomnosť antigénu vlasovca vo vzorke.

Citlivosť a špecificita testu PetChek na detekciu vlasovca
Pomocou charakterizovaných pozitívnych a negatívnych vzoriek

Č. štúdie1

Informácie o vzorke
V rámci tohto testu sa môže používať sérum alebo plazma. Sérum alebo plazma (napr. heparín, EDTA)
môžu byť uskladnené pri teplote 2 °C – 8 °C maximálne 7 dní. Nemali by sa používať vysoko hemolyzované
vzorky, no mierne hemolyzované alebo lipemické vzorky nebudú mať vplyv na výsledky. V prípade dlhšieho
skladovania by sa mala vzorka zmraziť (pri teplote -20 °C alebo nižšej).

5.	Do každej jamky pridajte 2 kvapky (70 μl) roztoku konjugátu
HRPO. Inkubujte pri izbovej teplote (18 °C – 25 °C) počas 5 minút.

• Substrátový roztok TMB nevystavujte priamemu slnečnému svetlu ani žiadnym oxidačným činidlám.
• Je potrebné dbať na to, aby sa zabránilo kontaminácii komponentov súpravy.
•	Optimálne výsledky dosiahnete striktným dodržiavaním tohto postupu. Starostlivá technika pipetovania
a premývania v rámci celého postupu je nevyhnutná na zachovanie presnosti a správnosti.

Uskladnenie
Všetky reagencie uchovávajte pri teplote 2 °C – 8 °C. Pred ich použitím počkajte, kým nebudú mať izbovú
teplotu (18 °C – 25 °C). V prerušovacom roztoku môže dôjsť k zrážaniu. Pred použitím priveďte na izbovú
teplotu (18 °C– 25 °C) a vírením ho rozmiešajte.

Veľkosť vzorky
Súprava/referencia
+/+
-/+
+/-/-

Typ
vzorky

Relatívna citlivosť a špecificita
95 % hranica spoľahlivosti

Štatistika
Kappa

59

sérum

cit. 98 % (95 % HS 91,1 – 100 %)
špec. 100 % (95 % HS 99,5 – 100 %)

0,984

0

65

HS = hranica spoľahlivosti

Opis symbolov

Pred použitím počkajte, kým nebudú mať reagencie izbovú teplotu (18 °C – 25 °C). Jemným vírením
reagencie rozmiešajte.
1
1.	
Spočítajte počet vzoriek, ktoré sa majú otestovať, plus dve jamky
na pozitívnu a negatívnu kontrolnú vzorku (jedna pre každú). Ak
používate držiak jamiek, vyberte požadovaný počet jamiek z obalu
a vložte ich do držiaka jamiek (maximálne 2 pásy alebo 24 jamiek).
Ak používate rámček na jamky, vyberte požadovaný počet
kompletných pásov z obalu a vložte ich do rámčeka na jamky
s 96 jamkami. Na pracovný list si zaznamenajte pozície vzoriek a
kontrolných vzoriek.

1

1. Na základe porovnania štyroch klinických testov na detekciu vlasovca, v ktorých sa všetky vzorky s nekonzistentnými
výsledkami ďalej charakterizovali ako pozitívne alebo negatívne pomocou nekropsie.

5

Postup testovania

Bezpečnostné opatrenia a varovania

2

6.	Prevrátením vylejte tekutinu z jamiek. Jamkami ráznejšie
pobúchajte o absorpčný papier, aby ste z nich odstránili
všetku tekutinu. Vymyte jamky silným prúdom rozriedeného
premývacieho roztoku, pričom každú jamku najprv úplne
naplňte tekutinou a potom tekutinu vylejte. Po každom premytí
pobúchajte jamkami o absorpčný papier. Zopakujte celkovo 5
premývacích cyklov.

Číslo šarže (šarža)

Sériové číslo

Katalógové číslo

Dátum spotreby

Oprávnený zástupca na území Európskeho
spoločenstva

Výroba

6

Varovanie

7

Komponenty súpravy

One
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IDEXX

2 x 96
20 ml

Potrebné materiály, ktoré nie sú súčasťou súpravy

7.	Do každej jamky pridajte 1 kvapku (50 μl) substrátového roztoku
TMB. Inkubujte pri izbovej teplote (18 °C – 25 °C) počas 5 minút.

2.	
Do prvej jamky pridajte 2 kvapky (100 μl) pozitívnej kontrolnej
vzorky a do druhej jamky 2 kvapky (100 μl) negatívnej kontrolnej
vzorky.

4 ml
4 ml
25 ml
100 ml
25 ml

EUH208

PetChe

1 Doštičky potiahnuté protilátkami na antigén vlasovca
2 1 fľaštička antigénu vlasovca: konjugát HRPO (chrenová peroxidáza),
(konzervovaný gentamycínom a kathonom)
3	1 fľaštička pozitívnej kontrolnej vzorky vlasovca: sérum pozitívne na antigén D. immitis
(konzervované kathonom)
4	1 fľaštička negatívnej kontrolnej vzorky vlasovca psieho: sérum bez antigénu D. immitis
(konzervované kathonom)
5 1 fľaštička substrátového roztoku TMB
7 1 fľaštička premývacieho koncentrátu (10X) (konzervovaného gentamycínom)
8 1 fľaštička prerušovacieho roztoku
• Presné pipety schopné nadávkovať 0,1 ml (100 µl) vzorky
• Jednorazové hroty pipiet
• Držiak jamiek

Citlivosť a špecificita

4

PetChe

Slovenská verzia

4.	Prevrátením vylejte tekutinu z jamiek. Jamkami ráznejšie
pobúchajte o absorpčný papier, aby ste z nich odstránili všetku
tekutinu.

IDEXX

Len na veterinárne použitie.

Premývací koncentrát desaťnásobne (1/10) rozrieďte destilovanou/deionizovanou vodou (napr. 5 ml
premývacieho koncentrátu plus 45 ml vody pre každých 12 jamiek). Po uskladnení sa v premývacom
koncentráte môžu vytvoriť kryštáliky soli. V takom prípade počkajte, kým koncentrát nebude mať izbovú
teplotu (18 °C – 25 °C) a pred prípravou premývacieho roztoku ho vírením rozmiešajte, aby sa v ňom
kryštáliky opäť rozpustili.
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Testovacia súprava na detekciu antigénu vlasovca psieho

3

3.	Pomocou presnej pipety dodanej v súprave a samostatného
hrotu pipety pre každú vzorku pridajte do príslušných jamiek
100 µl séra alebo plazmy. Vzorku inkubujte v jamke pri izbovej
teplote (18 °C – 25 °C) počas 5 minút.

8.	Do každej jamky pridajte 1 kvapku (50 μl) prerušovacieho roztoku.
Rozmiešajte jemným poklepaním. Vizuálne odčítajte výsledky.
Sfarbenie zostane stabilné 15 minút.
Výsledky

Vzorka sa považuje za pozitívnu, ak je sfarbená viac ako negatívna kontrolná vzorka. Aby bol test platný,
pozitívna kontrolná vzorka musí mať zreteľnú modrú farbu. Negatívna kontrolná vzorka musí byť číra alebo
len veľmi mierne sfarbená.
Všetky pozitívne vzorky, pre ktoré sa nevykonal dvojitý test, je potrebné opätovne otestovať. Ak výsledky
duplicitných vzorkiek alebo opakovaných testov nie sú zhodné, je potrebné test zopakovať.

Pozitívna kontrola / negatívna kontrola / Konjugát − Obsahuje kathon.
Môže vyvolať alergickú reakciu
H316 / H319 / P280 / P332+P313 / P337+P313
Prerušovací roztok − Mierne dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre. Ak sa prejaví podráždenie pokožky:
vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku
pomoc/starostlivosť.
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• Destilovaná alebo deionizovaná voda
• Premývačka

Používanie presných pipiet na dávkovanie 100 µl
Na presnú pipetu nasaďte jednorazový hrot pipety. Stlačte tlačidlo na pipete, vložte hrot do vzorky a pomaly
uvoľnite tlačidlo, aby sa do pipety natiahla vzorka. Stlačením tlačidla nadávkujte vzorku do jamky.
*PetChek je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti IDEXX
Laboratories, Inc. alebo jej pobočiek v Spojených štátoch amerických a/alebo v iných krajinách.
© 2017 IDEXX Laboratories, Inc. Všetky práva vyhradené.
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