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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Gyors teszt a glutén kimutatására a  
vizeletben
Q-002
Ed. 5 - 2020 Szeptember 04
KT- 6414 (1 teszt)
KT- 6414P5 (5 x 1 teszt)
KT- 6416 (12 teszt)

Csavarja le a kék kupak végét 
amiben vizelet és kondicionáló 

oldat keveréke van.

Várjon 15 percet, mielőtt 
elolvassa a teszt eredményét.

Ne rázza vagy mozgassa a tesztet
várakozás közben.

Két vonal jelenik meg: egy ZÖLD vonal jelenik meg a kontroll mezőben(C) és egy PIROS vonal 
jelenik meg a teszt mezőben (T). Glutén fogyasztás történt az elmúlt 2 - 24 órában.

(+) POSITIVO

Egy ZÖLD vonal jelenik meg a kontroll mezőben(C).Nem volt kimutatható gluténbevitel.(-) NEGATÍV

Ha a ZÖLD vonal nem jelenik meg, olvassa el az utasításokat, és ismételje meg a tesztet egy új 
teszttel, óvatosan, a megadott eljárás szerint.

INVÁLIDO

További információ: www.biomedal.com - info@biomedal.com

Laterális testcsík 
(LFD)

Használati
útmutató

Kék kupakos cső
kondícionáló oldattal

Eldobható műanyag
fecskendő

Helyezze az laterális tesztcsíkot 
egy vízszintes felületre. Óvatosan 
fordítsa meg a csövet, és adjon 4 

csepp keveréket az eszköz S 
zónájához.

Használja a vizeletfogót vagy egy 
tiszta tartályt a (nincs mellékelve) 

a vizelet összegyűjtésére, 5 ml 
vizelet elegendő a vizsgálat 

elvégzéséhez. Az első, reggeli 
vizelettel ajánlott a teszt 

elvégzése.

Használjon eldobható fecskendőt 
(a készletben), és szívjon fel 2 ml

vizeletet a fecskendőbe.

Nyissa ki a kék kupakos csövet
amiben a kondicionáló oldat van 
és tegyen 2 ml vizeletet a csőbe.

A használt fecskendőt dobja el 
(ne használja újra).

Szorosan zárja le a kék cső 
tetejét és óvatosan rázza 10 
másodpercig, hogy a vizelet 

összekeveredjen a kondicionáló 
oldattal.

Nyissa ki az aluminium tasakot 
és vegye ki a laterális tesztcsíkot 

(LFD).

Helyezze vízszintesen egy tiszta 
felületre.

Vizeletfogó

A teszt elvégzése - https://youtu.be/hkmciT3oZ_w


