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NAUDOJIMO 

INSTRUKCIJA 

Savikontrolės testas  

 
 

 

GlutenCHECK© yra greitas, paprastas ir 

patikimas namų sąlygomis atliekamas testas, 

padedantis nustatyti audinių transgliutaminazės 

(tTG) IgA k lasės  autoantikūnius. Šiam tyrimui 

pakaks nedidelio iš piršto paimto kraujo 

mėginio. Prieš atlikdami testą, atidžiai 

perskaitykite naudojimo instrukciją. Jam atlikti 

jums reiks laikrodžio ir gerai apšviestos 

patalpos.  

 

 
Kaip rodo naujausi tyrimai, glitimo 

netoleravimas yra visą gyvenimą trunkanti 

virškinamojo trakto liga, sukelianti platų 

spektrą simptomų, tokių kaip viduriavimas, 

pilvo pūtimas, svorio mažėjimas, neprievalgis 

ir odos ligos. Ją sukelia glitimo                

(sudėtinio baltymų mišinio, esančio tokiose 

grūdinėse kultūrose kaip, pvz., kviečiai, 

miežiai ir rugiai) netoleravimas. Ligos 

simptomų galima išvengti atsisakius glitimo 

turinčio maisto.  

GlutenCHECK© gali būti naudojama kaip 

priemonė glitimo netoleravimui diagnozuoti, 

tačiau galutinę diagnozę turi patvirtinti 

gydytojas.  

Atsisakius glitimo sumažėja IgA klasės 

autoantikūnų, rodančių šio netoleravimą, 

kiekis. Šių antikūnų skaičius dažnai nukrinta 

žemiau slenkstinės nustatymo jautrumo ribos 

praėjus kelioms savaitėms ar daugiausia 

šešiems mėnesiams po mitybos pakeitimo.  

1. Pasukite pilkos spalvos galvutę, kad ši atšoktų 

nuo korpuso.   
 

 

2. Tuomet dar bent du kartus ją pasukite.  

3. Švelniai pamasažuokite piršto galiuką ir 

nuvalykite jį alkoholiu suvilgyta servetėle. 

Palaukite, kol pirštas nudžius.  

4. Prispauskite apvalią automatinio lanceto angą 

prie nuvalyto piršto galiuko ir aktyvuokite jį 

paspausdami mygtuką. Įdūrus skausmas 

beveik nejuntamas.  
 

 
atleiskite mygtuką 

 
5. Iš piršto galiuko išspauskite kraujo lašą. 

Atidarykite plastikinį indelį ir atsargiai išimkite 

stiklinį kapiliarinį vamzdelį. Laikykite vieną 

pastarojo galą horizontaliai ties kraujo lašu, kol 

vamzdelis bus visiškai pripildytas. 

REZULTATŲ INTERPRETAVIMAS 

Testo rezultatas yra teigiamas, jei šviesiai ar 
tamsiai raudona linija atsiranda kontroliniame 
laukelyje (C), ir šviesiai ar tamsiai raudona linija 
išryškėja testo laukelyje (T).  
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Testo rezultatas yra neigiamas, jei šviesiai ar 

tamsiai raudona linija atsiranda kontroliniame 

laukelyje (C), o testo laukelyje (T) linija 

neatsiranda. 
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Testo rezultatai laikomi negaliojančiais, jei 

kontroliniame laukelyje kontrolinė linija 

neišryškėja.  

 

Teigiamas rezultatas: testas rodo, kad kraujo 

mėginyje pavyko nustatyti IgA klasės antikūnų, 

kurie susiję su glitimo netoleravimu. Kraujyje 

nustačius šių antikūnų, yra didelė tikimybė, kad 

organizmas netoleruoja glitimo. Norėdami 

sužinoti tikslią diagnozę, kreipkitės į gydytoją.   

Neigiamas rezultatas: testas rodo, kad kraujo 

mėginyje nepavyko nustatyti IgA klasės 

antikūnų, susijusių su glitimo netoleravimu. 

Tokiu atveju glitimo netoleravimo tikimybę 

galima iš esmės atmesti. Jei toliau jaučiate su 

virškinamuoju traktu susijusį diskomfortą ar 

kitų simptomų, kreipkitės į savo gydytoją dėl  

tolesnių tyrimų.  

 

 
 

 

 
GlutenCHECK© testo jautrumas ištirtas 

remiantis 390 klinikiniais mėginiais, o gauti 

rezultatai palyginti su klinikine diagnoze, 

paremta biopsinių tyrimų rezultatais.  
 

 Klinikiniai tyrimai 

      +      - 

GlutenCHECK
© + 221 6 

      - 5 158 
 

GlutenCHECK© jautrumo rodiklis siekia  

97,4 %, o specifiškumo – 96,9 %, esant  

5 U/ml ribiniam atskirties įverčiui.  

 

 
 

 
 
 

 

Todėl jei atsisakėte glitimo, testas gali parodyti 

neigiamą rezultatą. Dėl šios priežasties 

GlutenCHECK© taip pat yra puikus būdas 

įvertinti jūsų dietos veiksmingumą. Jos laikytis 

turėtumėte tik tuo atveju, jei ją rekomendavo 

gydytojas.  

Šiam testui atlikti tereikia vieno kraujo lašo 

(10 µl) iš piršto galiuko. Testą ir analizę 

atliksite per 5 minutes.  

 

 
- 1 naudojimo instrukcija 

- 1 testo plokštelė ir pipetė 

- 1 tūbelė su 0,5 ml mėginio buferinio 

skiediklio 

- 1 sterilus automatinis lancetas kraujo 

mėginiui surinkti 

- 1 stiklinis kapiliarinis vamzdelis apsauginiame 

indelyje 

- 1 alkoholiu suvilgyta servetėlė 

- 1 pleistras 
 

 
Visi testo rinkinio komponentai turi būti 

kambario temperatūros.  

Prieš atlikdami testą, paruoškite visus jo 

rinkinio komponentus: 

- automatinį lancetą, 

- servetėlę, 

- stiklinį kapiliarinį vamzdelį. 

Nuimkite dangtelį ir atidarykite tūbelę su 

buferiniu mėginio skiedikliu. 

6.  Įdėkite kraujo pripildytą stiklinį 

kapiliarinį vamzdelį į tūbelę su buferiniu 

mėginio skiedikliu ir uždenkite ją 

dangteliu. Keletą kartų tūbelę papurtykite, 

kol kraujas iš kapiliarinio vamzdelio 

visiškai susimaišys su tirpalu.  
 

   
 

7. Prieš atidarydami tūbelės dangtelį, palaukite, 

kol skystis nusės indo dugne. Tuomet 

atidarykite dangtelį.  

 

8. Aliuminio folijos maišelį atidarykite tik prieš 

pat naudojimą. Išimkite testo plokštelę ir 

padėkite ją ant plokščio paviršiaus.  

 

9. Pipete įsiurbkite keletą lašų atskiesto 

mėginio. Pipetę su atskiestu mėginiu 

laikykite vertikaliai virš apvalios mėginiui 

skirtos plokštelės duobutės (S) ir įlašinkite į 

ją 3 lašus. Nelieskite ir nejudinkite testo 

plokštelės dvi minutes. Testo rezultatą galima 

vertinti po 5 minučių. Rezultato negalima 

vertinti praėjus daugiau nei 10 minučių.  

Tokiu atveju testas rodo žemą IgA antikūnų 
titrą arba tirtame mėginyje jų iš viso nėra. 
Kadangi testo linija matuoja IgA antikūnus 
pagal tTG, GlutenCHECK© negali padėti 
nustatyti glitimo netoleravimo. Tokiu atveju 
reikia atlikti atskirą IgG tyrimą.  

 
 

Laikykite testą ir visus jo komponentus 

kambario temperatūroje (10–27 °C). 

Galiojimo data yra nurodyta ant aliuminio 

folijos pakuotės ir ant išorinės pakuotės 

(dėžutės).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAIKYMAS 

   

 

TESTO PROCEDŪRA 

PAKUOTĖS TURINYS 

ĮSPĖJIMAI IR APRIBOJIMAI 

JAUTRUMAS IR SPECIFIŠKUMAS 

IgA antikūnų TRŪKUMAS 

 
 

Pridėkite piršto galiuką čia 

TESTO  PRINCIPAS 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

Celiakija. Greitas patikrinimas, nustatymas laiku! 

Buferis 

Jei kruopščiai nesilaikysite šių 

nurodymų, testo rezultatai gali būti 

neteisingi. Galutinę diagnozę turi 

nustatyti gydytojas remdamasis 

klinikiniais simptomais ir 

laboratoriniais rezultatais.  

 

 Prieš pradėdami laikytis dietos be glitimo 

pasikonsultuokite su gydytoju.  

 Visi panaudoti testo rinkinio komponentai 

turi būti išmetami originaliose pakuotėse 

kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.  

 Nenaudokite testo pasibaigus jo galiojimo 

laikui. 

  Nenaudokite testo, jei jo pakuotė pažeista. 

Nenaudokite pažeistų testo rinkinio 

komponentų. 

  Atidarę aliuminio folijos pakuotę, testą 

turite atlikti per 15 minučių.  

  Buferinio skiediklio sudėtyje yra 0,009 % 

natrio azido. Venkite sąlyčio su oda. 

Neprarykite.  

  GlutenCHECK© yra itin patikimas. 

Alkoholis ar nuskausminamieji vaistai testo 

rezultatams įtakos neturi. Klaidingi neigiami 

rezultatai nustatomi tik retais atvejais, pvz., 

esant IgA antikūnų trūkumui. Jei testo 

rezultatas neatitinka jūsų lūkesčių, kreipkitės 

į medicinos srities specialistus.  

  Visi testo rinkinio komponentai yra skirti 

naudoti tik šiam testui. Nenaudokite testo ar 

jo komponentų pakartotinai. Nesumaišykite 

skirtingų partijų tirpalų ir testų.  

  Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.  

  Tik išoriniam naudojimui.  
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Žr. instrukciją 

 
 

In vitro diagnostikos medicinos 

prietaisai (tik išoriniam naudojimui) 

 
 

Geriausia iki (žr. įspaudą ant pakuotės) 

 

 

 

Laikykite sausai, 10–27  °C 
temperatūroje, NEUŽŠALDYKITE 

 

 

 

Rinkinio turinio pakanka X testų 

 

 

 

Netinka naudoti pakartotinai 

 

 

 
Gamintojas 

 

 

Sterilizuota švitinant 

 

 

Partijos numeris (žr. įspaudą ant 
pakuotės) 

              

              0197 

Originali instrukcija yra anglų kalba 
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