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SCIL RAPID TESTS
DLA KOTÓW
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UNIKALNY
TEST

SCIL V-RETROFEL
Retrowirusy są głównymi czynnikami zakaźnymi u kotów. Zaletą tego unikalnego testu
jest jednoczesne wykrywanie antygenów i,
co najważniejsze, przeciwciał przeciwko wirusowi białaczki kotów (FeLV).
Ta kombinacja pozwala nie tylko na identyfikację kotów wiremicznych z postępującą
infekcją FeLV, ale także kotów, które pokonały wiremię i zostały utajone. Test dodatkowo wykrywa przeciwciała przeciwko
białkom p24 i gp41 związanymi z wirusem
niedoboru odporności kotów (FIV).

dla jednoczesnego wykrycia
antygenów i przeciwciał FeLV
oraz przeciwciał FIV u kotów

Scil v-RetroFel wykorzystuje wysoce specyficzny peptyd do zwiększenia powinowactwa
wiązania antygenów i przeciwciał w systemie testowym, zapewniając w ten sposób
doskonałą czułość i swoistość testu.Obrazy
kliniczne chorób związanych z zakażeniem
FeLV i FIV są różne i zależą od zjadliwości
czynnika, a także od stanu immunologicznego pacjenta. Choroby hematologiczne lub
limfatyczne są powszechne, podobnie jak
choroby wtórne związane z osłabionym układem odpornościowym zarażonych kotów.

TEST WYDAJNOŚCI
CZUŁOŚĆ

SWOISTOŚĆ

ODNIESIENIE

n

FeLV AG

94,59%

99,99%

ELISA*

120

FeLV AB

94,44%

99,99%

ELISA

71

FIV

91,67%

97,83%

ELISA

94

*Test immunoenzymatyczny

SZYBKO • DOKŁADNIE • PRZEJRZYŚCIE
GATUNEK

Nazwa: Scil v-RetroFel
Rodzaj próbki: Krew
Okres ważności: 12 miesięcy

RODZAJ PRÓBKI

Czas testu: 10 minut
CZAS TESTU

Gatunek: Kot
Przechowywanie: Temp. pokojowa

TEMP. POKOJOWA

1

Pobierz próbkę za pomocą pipety i ostrożnie wlej jedną kroplę
(30 µl) próbki do studzienki.

2

Dodaj dwie krople odczynnika
z butelki odczynnika do każdej
studzienki z próbką.
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ODPOWIEDZI NA CZĘSTO
ZADAWANE PYTANIA
W KONTEKŚCIE ZASTOSOWANIA TESTU PRZECIWCIAŁA P15E
FELV W SZYBKIM TEŚCIE SCIL V-RETROFEL

Moderator:
Sheila Riera,
Argos argos@
grupoasis.com
Mówca:
Prof. em. dr.
med. vet. Hans
Lutz, Switzerland

Sheila Riera, Argos: Co jest nowego
w nowym szybkim teście scil v-RetroFel?
Prof. Dr. Lutz: Dzięki unikalnemu testowi na przeciwciała p15E w nowym teście scil v-RetroFel klinicysta otrzymuje
dodatkowe informacje na temat statusu
zakaźnego kota. Wynik testu p15E informuje, czy kot miał kontakt z FeLV, czy nie:

• Wynik ujemny mówi nam, że układ odpornościowy kota nigdy nie miał kontaktu
z FeLV.
• Pozytywny wynik mówi nam, że kot wytworzył przeciwciała przeciwko FeLV i w konsekwencji przenosi sekwencje prowirusowe FeLV gdzieś w swoim ciele.
Jakie są zalety scil v- RetroFel do celów diagnostycznych w porównaniu
z obecnie istniejącymi testami FeLV FIV?Fel?
Jak dotąd ujemny test FeLV na antygen p27
był zgodny z brakiem wiremii FeLV. Pozytywny wynik testu na antygen p27 jest zgodny
z wiremią. Za pomocą testu scil v-RetroFel
status zakażenia FeLV można dodatkowo
scharakteryzować za pomocą testu na przeciwciała p15E:
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	• J eśli p15E jest ujemny, kot nie
tylko nie jest wiremiczny, ale dodatkowo nie ma utajonej infekcji
FeLV. Wykrywanie zarówno antygenu FeLV p27, jak i przeciwciała
FeLV p15E zapewnia tym samym
większe bezpieczeństwo w diagnozowaniu kota jako ujemnego
pod względem FeLV.
	• J eśli p15E jest dodatni, może to
oznaczać obecność utajonej infekcji FeLV lub wcześniejszego
szczepienia FeLV. W razie potrzeby taki status można dalej ocenić
za pomocą PCR. Jeśli PCR przeprowadzony z krwią jest dodatni,
jest to charakterystyczne dla utajonej infekcji FeLV. Jeśli jest ujemny, oznacza to, że albo wirusowe
obciążenie jest bardzo małe (wirus siedzi gdzieś w narządzie) lub
kot został zaszczepiony, ale nie
doznał infekcji.
Wynik testu FIV jest tylko dodatkiem do 2 testów FeLV, ponieważ często występują równoczesne infekcje.
Czy zdarzają się przypadki, w których zarażony kot uzyskuje negatywny wynik testu FeLV?
Tak! Kiedy kot jest utajony, zostanie to wykazane w ujemnym teście antygenu p27.
Powszechnie wiadomo, że utajone koty pod
wpływem stresu mogą wrócić do wiremii
i stać się źródłem infekcji dla innych kotów.
Jaka jest czułość analizy przeciwciała
anty-15E w porównaniu do PCR?
Test przeciwciała p15E ma wyższą czułość
diagnostyczną niż PCR przeprowadzony

z krwi. Test przeciwciał p15E będzie dodatni, gdy tylko wirus wykona kilka cykli replikacji, które z kolei są w stanie wyzwolić
produkcję przeciwciał.
W tym celu wystarczy, aby replikacja FeLV
miała miejsce gdzieś w ciele kota - nawet
jeśli szpik kostny nie jest zaangażowany,
a zatem komórki pro-wirusowe nie zostaną
znalezione w obwodowym strumieniu krwi
gdzie muszą być, aby można je było wykryć
metodą PCR.

»BADANIE SZYBKIEGO
TESTU SCIL V-RETROFEL«
Jak korzystasz z tego testu?
Ten test powinien być stosowany we wszystkich przypadkach, w których ważne jest wykluczenie obecność utajonej infekcji FeLV.
Prawdopodobnie najważniejszym przypadkiem jest wprowadzenie kota o nieznanej historii do grupy kotów ujemnych pod
względem FeLV. Dodatkowo, ujemny wynik
przeciwciała p15E będzie użyteczny do wykluczenia wszystkich postaci chorób, w których można podejrzewać, że FeLV odgrywa
rolę sprawczą.

infekcji FeLV. Jeśli takiego kota chce się
wprowadzić do grupy kotów wolnych od
FeLV, przed wprowadzeniem należy wykonać test PCR z użyciem krwi. Jeśli PCR jest
dodatni, kota należy uznać za utajonego
zarażonego i dlatego nie należy go wprowadzać do grupy. Jeśli PCR jest ujemny, kot
nie jest utajony lub zakażenie wirusem jest
tak małe, że kot nie stanowi zagrożenia infekcją, jeśli zostanie wprowadzony do grupy.

Które koty polecasz przetestować za
pomocą tego testu?
Test p15E jest zalecany zawsze, gdy wskazane jest p27. Wskazaniami do testu p27
i testu p15E są:
• kot wykazuje objawy kliniczne zgodne
z zakażeniem FeLV
• kota należy wprowadzić do grupy kotów
bez FeLV, np. w domu hodowcy kotów
• kot ma nieznaną historię i powinien zostać zaszczepiony przeciwko infekcji FeLV

Jak należy interpretować / wyjaśniać
pozytywne i negatywne wyniki dla
antygenu p27 i przeciwciał anty-15E?
Wynik dodatni wobec antygenu p27 jest
prawie zawsze dodatni również dla przeciwciał p15E. W zależności od prewalencji
zakażenia FeLV na danym obszarze geograficznym niektóre wyniki dodatnie pod
względem antygenu p27 mogą być fałszywie dodatnie. W tych przypadkach wynik przeciwciała p15E może być ujemny.
Jeśli znajdziesz pozytywny wynik testu na
obecność antygenu p27 i wynik negatywny przeciwko p15E, sugeruje się wysłanie
krwi w celu potwierdzenia do laboratorium,
w którym przeprowadzany jest test ELISA
na antygen p27 FeLV. Antygen p27 ujemny
i p15E. Wyniki dodatnie przeciwciał sugerują, że kot może być nosicielem utajonej
infekcji lub został zaszczepiony przeciwko
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SCIL V-FIV
Zakażenie wirusem niedoboru odporności
kotów (FIV) prowadzi do zakłócenia stanu
odporności zwierzęcia i powoduje, że jest
on podatny na koinfekcje chorób (tj. FeLV).
Może wystąpić gruczolak limfatyczny, zapalenie jamy ustnej, zapalenie spojówek,
a także choroby górnych dróg oddecho-

wych. Test scil v-FIV wykorzystuje wysoce
specyficzny peptyd wiążący antygen-przeciwciało, aby osiągnąć lepszą czułość i specyfikę testu. Przeciwciała FIV przeciwko
białkom p24 i gp41 związanym z FIV są wykrywane z krwi pełnej, surowicy lub osocza.

TEST WYDAJNOŚCI

FIV

CZUŁOŚĆ

SWOISTOŚĆ

ODNIESIENIE

n

91,67%

97,83%

ELISA*

94

*Test immunoenzymatyczny

SZYBKO • DOKŁADNIE • PRZEJRZYŚCIE

Nazwa: Scil v-FIV

GATUNEK

Rodzaj próbki: Krew
Okres ważności: 12 miesięcy

RODZAJ PRÓBKI

Czas testu: 10 minut
Gatunek: Kot

CZAS TESTU

Przechowywanie: Temp. pokojowa
TEMP. POKOJOWA

SPOSÓB UŻYCIA
1

6

Pobierz próbkę za pomocą pipety i ostrożnie wlej jedną kroplę (30 µl) rodzaju próbki do
studzienki z próbką.

2

Dodaj dwie krople odczynnika
z butelki odczynnika do każdej
studzienki z próbką.

SCIL V-FELV
Antygen p27 wirusa białaczki kotów (FeLV)
jest wykrywany z wysoką czułością i swoistością w tym łatwym systemie testowym.
Status immunologiczny kotów zakażonych
FeLV, a także zjadliwość wirusa wpływają na
nasilenie rozwijającej się choroby.
Opisano zaburzenia hematologiczne, takie
jak białaczka szpikowa, niedokrwistość apla-

styczna lub makrocytowe RBC. Ale występują także chłoniaki i inne choroby związane
z immunosupresyjnym działaniem wirusa.
Wykrywanie zakażenia FeLV jest ważne dla
identyfikacji i ochrony zarażonych kotów
przed wtórnymi zakażeniami oraz dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby
na inne niezainfekowane koty.

TEST WYDAJNOŚCI

FIV

CZUŁOŚĆ

SWOISTOŚĆ

ODNIESIENIE

94,59%

99,99%

ELISA*

n

120

*Test immunoenzymatyczny

SZYBKO • DOKŁADNIE • PRZEJRZYŚCIE

Nazwa: Scil v-FeLV

GATUNEK

Rodzaj próbki: Krew
Okres ważności: 12 miesięcy

RODZAJ PRÓBKI

Czas testu: 10 minut
Gatunek: Kot

CZAS TESTU

Przechowywanie: Temp. pokojowa
TEMP. POKOJOWA

SPOSÓB UŻYCIA
1

Pobierz próbkę za pomocą pipety i ostrożnie wlej jedną kroplę (30 µl) rodzaju próbki do
studzienki z próbką.

2

Dodaj dwie krople odczynnika
z butelki odczynnika do każdej
studzienki z próbką.
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SCIL V-FELV-FIV
Retrowirusy są ważnymi czynnikami zakaźnymi u kotów. Antygen p27 wirusa białaczki kotów (FeLV) jest jednocześnie wykrywany
za pomocą przeciwciał wirusa kociego niedoboru odporności (FIV) przeciwko białkom
powiązanym z FIV p24 i gp41.
scil v-FeLVFIV wykorzystuje wysoce specyficzny peptyd do zwiększenia powinowactwa
wiązania antygenów i przeciwciał w systemie

testowym, zapewniając w ten sposób doskonałą czułość i swoistość testu. Obrazy kliniczne chorób związanych z FeLV i zakażeniem
FIV są różne i zależą od zjadliwości czynnika,
jak również stanu immunologicznego pacjenta.
Choroby hematologiczne lub limfatyczne są
powszechne, podobnie jak choroby wtórne
związane z osłabionym układem odpornościowym zarażonych kotów.

TEST WYDAJNOŚCI
CZUŁOŚĆ

SWOISTOŚĆ

ODNIESIENIE

n

FeLV

94,59%

99,99%

ELISA*

120

FIV

91,67%

97.83%

ELISA

94

*Test immunoenzymatyczny

SZYBKO • DOKŁADNIE • PRZEJRZYŚCIE

Nazwa: Scil v-FeLV-FIV

GATUNEK

Rodzaj próbki: Krew
Okres ważności: 12 miesięcy

RODZAJ PRÓBKI

Czas testu: 10 minut
Gatunek: Kot

CZAS TESTU

Przechowywanie: Temp. pokojowa
TEMP. POKOJOWA

1

8

Pobierz próbkę za pomocą pipety i ostrożnie wlej jedną kroplę (30 µl) rodzaju próbki do
studzienki z próbką.

2

Dodaj dwie krople odczynnika
z butelki odczynnika do każdej
studzienki z próbką.

NOTATKI OSOBISTE
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SCIL RAPID TESTS
DLA PSÓW
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SCIL V-EHRLICHIA
Erlichioza monocytarna u psów wywołana
jest przez riketsje Ehrlichia canis, które są
przenoszone przez kleszcze.
Zakażenie prowadzi do choroby wieloukładowej u psów charakteryzujących się ostrą
chorobą z nieswoistymi objawami, zaburzeniami krzepnięcia i zmianami oftalmologicznymi.
Objawy subkliniczne są powszechne wobec
nielicznych objawów klinicznych i trombocytopenii. U niektórych pacjentów rozwija

się forma przewlekła choroby, przypominająca objawami jej ostrą fazę.
Przeciwciała przeciwko Ehrlichia canis zaczynają się rozwijać w ciągu 6-28 dni po
zakażeniu i powinny być interpretowane
wraz z obrazem klinicznym. Wykrywanie
obecnych przeciwciał wykonuje się szybko
za pomocą zestawu szybkiego testu easy
scil v-Ehrlichia.

TEST WYDAJNOŚCI
CZUŁOŚĆ

Ehrlichia

96,88%

SWOISTOŚĆ

ODNIESIENIE

92,31%

IFAT*

n

58

*Test immunoenzymatyczny

SZYBKO • DOKŁADNIE • PRZEJRZYŚCIE

Nazwa: Scil v-Ehrlichia

GATUNEK

Rodzaj próbki: Krew
Okres ważności: 12 miesięcy

RODZAJ PRÓBKI

Czas testu: 10 minut
Gatunek: Pies, Kot

CZAS TESTU

Przechowywanie: Temp. pokojowa
TEMP. POKOJOWA

1

Pobierz próbkę za pomocą pipety i ostrożnie wlej jedną kroplę (30 µl) rodzaju próbki do
studzienki z próbką.

2

Dodaj dwie krople odczynnika
z butelki odczynnika do każdej
studzienki z próbką.
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SCIL V-DIRO
Dirofilaria jest to pasożytnicza choroba
psów, wywołana zakażeniem larwami nicieni Dirofilaria immitis – mikrofilariami.
6-7 miesięcy po zakażeniu dorosłe samice
robaków stają się widoczne i można je konkretnie wykryć za pomocą testu scil v-Diro.
Obraz kliniczny zakażonych psów jest zróżnicowany. Łagodne przypadki zarażenia
mogą przebiegać bezobjawowo, ale pa-

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
W CELU CAŁKOWITEJ
WERYFIKACJI:
SCIL@MEDIVET.PL

cjenci z bardziej zaawansowaną postacią
choroby mogą wykazywać różne objawy ze
strony układu oddechowego i sercowo-naczyniowego.
Pasożyt jest endemiczny w wielu tropikalnych i podzwrotnikowych regionach. Dlatego psy potrzebują regularnego leczenia
profilaktycznego, a także kontroli stanu zakaźnego za pomocą testu scil v-Diro.

WALIDACJA SCIL V-DIRO:
ŁATWA KONTROLA
DIROFILARIA IMMITIS
ZROZUMIENIE TESTÓW WYKRYWAJĄCYCH
INFEKCJĘ DIROFILARIA IMMITIS I WALIDACJA
V-DIROFILARIA SCIL

W skrócie:
Status epidemiologiczny dirofilariozy podlega obecnie szybkiej ewolucji. W Europie
najwyższe rozpowszechnienie odnotowano
w krajach śródziemnomorskich, takich jak
Włochy, Francja, Grecja i Hiszpania. Jednym z celów profilaktyki jest zmniejszenie
populacji rezerwuarów i zmniejszenie częstości zakażeń wśród niechronionych psów.
Ważne jest wspieranie ustawicznego kształcenia weterynaryjnego. Rozwijanie świadomości prawdopodobnie pozwoli uniknąć
rozprzestrzeniania się tej pasożytniczej choroby; na przykład poprzez poprawę środków diagnostycznych i zapobiegawczych
wobec wektorów. Dirofilarioza jest zwykle
diagnozowana za pomocą badania krwi.
Istnieją dwa główne testy do wykrywania infekcji spowodowanej tym pasożytem, jeden
wykrywa formy dorosłe, a drugi mikrofilarie. Test antygenu Dirofilaria jest podstawową metodą badania w kierunku infekcji
robaczycy dorosłych (ELISA lub testy przepływu bocznego, LFA). W niniejszej pracy celem badania jest wiarygodność testu
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antygenu Dirofilaria (scil v-Dirofilaria jako
LFA) w celu wykrycia infekcji dirofilariozą
u form dorosłych
W badaniu 84 próbki krwi surowicy psów
testowano za pomocą scil v-Dirofilaria do
wykrywania antygenów Dirofilaria immitis.
Otrzymane wyniki, w porównaniu do testu
ELISA, były całkowicie zgodne. Testowanie
antygenu Dirofilaria jest ogólnie uważane
za bardzo dokładne i precyzyjne. Ze względu na możliwość, że tylko bardzo mała liczba dorosłych robaków była obecna w próbkach ujemnych, przeprowadzono trzeci test
(test na mikrofiliarię). Przy czułości 96,67%
i swoistości 99,99% test na antygen (scil
v-Dirofilaria) wykazuje bardzo wiarygodną całkowitą wydajność testu wynoszącą
98,84%.
Ważne jest, aby zwrócić uwagę, jaką metodę diagnostyczną stosuje się do wykrywania
dirofilariozy. Omówiony test scil v-Dirofilaria
jest badaniem o bardzo dużym stopniu wiarygodności, do zastosowania w lecznicach.

TEST WYDAJNOŚCI

Dirofilaria

CZUŁOŚĆ

SWOISTOŚĆ

ODNIESIENIE

n

96,67%

99,99%

ELISA*

84

* Test immunoenzymatyczny

SZYBKO • DOKŁADNIE • PRZEJRZYŚCIE

Nazwa: Scil v-Diro
Rodzaj próbki: Krew
Okres ważności: 12 miesięcy
Czas testu: 10 minut
Gatunek: Pies
Przechowywanie: Temp. pokojowa

SPOSÓB UŻYCIA

1
GATUNEK

Pobierz próbkę za pomocą pipety i ostrożnie wlej jedną kroplę (30 µl) rodzaju próbki do
studzienki z próbką.
RODZAJ PRÓBKI

2

CZAS TESTU

Dodaj dwie krople odczynnika
z butelki odczynnika do każdej
studzienki z próbką.

TEMP. POKOJOWA
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SCIL V-LEISHMANIA
Leishmania infantum jest endemicznym dla
regionu Śródziemnomorskiego pierwotniakiem, roznoszonym przez żeńską formę
muchówki. Rozwój choroby zależy w znacznym stopniu od odporności pacjenta i może
trwać od miesiąca do nawet kilku lat. Leiszmanioza jest chorobą przewlekłą obrazującą się limfodenopatią, objawami ze
strony układu pokarmowego (tj. wymioty,
biegunki) i zmianami skórnymi.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
W CELU CAŁKOWITEJ
WERYFIKACJI:
SCIL@MEDIVET.PL

Niewydolność nerek może rozwinąć
się w późniejszych stadiach choroby
i często prowadzi do komplikacji. Ponieważ całkowita eliminacja pasożytów nie jest
możliwa konieczne jest wczesne wykrycie
choroby i leczenie pacjenta przez całe życie.
Test scil v-Leishmania wykrywa przeciwciała
przeciw organizmowi Leishmania i ułatwia
szybką identyfikację zakażonych pacjentów.

SCIL V-LEISHMANIA:
CZY MÓJ PIES JEST ZARAŻONY
LEISHMANIA SPP?
DIAGNOZA PSIEJ LEISZMANIOZY PRZY
UŻYCIU NOWEGO TESTU PRZEPŁYWU
BOCZNEGO DO UŻYTKU KLINICZNEGO

W skrócie:
Leishmaniosis u psów to pasożytnicza, endemiczna zoonoza spowodowana przez wiciowate pierwotniaki z rodzaju Leishmania.
Obraz kliniczny może przybrać formę skórną, trzewną lub skórno-trzewną.
Etapy choroby u psów, w oparciu o objawy kliniczne, kliniczno-patologiczne i serologiczne, możemy podzielić na cztery fazy.
To powoduje, że poprawne zdiagnozowanie tej choroby nie jest proste. Wczesne
wykrycie choroby ma kluczowe znaczenie
dla uzyskania maksymalnej odpowiedzi
na leczenie dlatego badanie przesiewowe
populacji za pomocą testu takiego jak Scil
v-Leishmania jest niezbędne do wykrycia
zarażonych zwierząt, które wciąż są bezobjawowe.
Największą przeszkodą w ocenie testów
diagnostycznych dla CanL jest brak ostatecznego diagnostycznego testu referen-
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cyjnego lub złotego standardu, z którym
można by porównać alternatywne testy diagnostyczne.
W pierwszej części tego badania chcemy
zilustrować tę złożoność i zapewnić pomoc
diagnostyczną w kontekście zakażenia Leishmania i uzupełnić zewnętrzne porównanie między IFAT, ELISA i LFA. W drugiej części przedstawiamy testowy wynik testu scil
v-Leishmania na IFAT. Przy całkowitej wydajności testu (TTP) wynoszącej 93,62% scil
v-Leishmania wykazuje bardzo wiarygodne
wyniki w porównaniu do IFAT
Scil v-Leishmania stanowi wysoce specyficzne narzędzie diagnostyczne dla kliniki weterynaryjnej, w połączeniu ze znajomością
metod serologicznych..

TEST WYDAJNOŚCI

Leishmania

CZUŁOŚĆ

SWOISTOŚĆ

ODNIESIENIE

n

90,91%

96,00%

ELISA*

47

* Test immunoenzymatyczny

SZYBKO • DOKŁADNIE • PRZEJRZYŚCIE

Nazwa: Scil v-Leishmania
Rodzaj próbki: Krew
Okres ważności: 12 miesięcy
Czas testu: 10 minut
Gatunek: Pies
Przechowywanie: Temp. pokojowa

SPOSÓB UŻYCIA

1
GATUNEK

Pobierz próbkę za pomocą pipety i ostrożnie wlej jedną kroplę (30 µl) rodzaju próbki do
studzienki z próbką.
RODZAJ PRÓBKI

2

CZAS TESTU

Dodaj dwie krople odczynnika
z butelki odczynnika do każdej
studzienki z próbką.

TEMP. POKOJOWA
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SCIL RAPID TESTS
DLA PSÓW I KOTÓW
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SCIL V-CORONA
Koronawirus psów (CCV) jest szeroko rozpowszechniony w populacji psów i może
prowadzić do zapalenia jelit z krwistymi,
wodnistymi biegunkami o bardzo nieprzyjemnym zapachu, naśladując biegunkę występującą w zakażeniu parwowirusem.
U szczeniąt zakażenie CCV, oprócz zakażenia parwowirusem, jest drugą przyczyną
biegunki spowodowanej wirusem. Koronawirus kotów (FCoV) jest obecny na całym
świecie. Obraz kliniczny zakaźnego zapalenia otrzewnej kotów po zakażeniu wiru-

sem FCoV może się znacznie różnić u kotów i waha się od zakażeń subklinicznych
do postaci kończącej się śmiercią. Chociaż
FCoV jest wysoce zaraźliwy i szeroko rozpowszechniony, zwłaszcza w domach z liczną
populacją kotów, tylko niewielki odsetek zainfekowanych kotów, kiedykolwiek rozwinie
FIP. Badania wykazują dodatnią korelację
między poziomem przeciwciał a szybkością
wydalania wirusa u kotów. scil v-Corona
to bardzo pomocny test do szybkiego i dokładnego wykrywania antygenów koronawirusa (CCV + FCoV) w próbkach kału, który umożliwia szybkie rozpoczęcie leczenia.

TEST WYDAJNOŚCI
CZUŁOŚĆ

CCV / FCoV

99,99%

SWOISTOŚĆ

97,50%

ODNIESIENIE

ELISA* + PCR

n

47

*Test immunoenzymatyczny

SZYBKO • DOKŁADNIE • PRZEJRZYŚCIE

Nazwa: Scil v-Corona

GATUNEK

Rodzaj próbki: Odchody
Okres ważności: 12 miesięcy

RODZAJ PRÓBKI

Czas testu: 10 minut
Gatunek: Pies, Kot

CZAS TESTU

Przechowywanie: Temp. pokojowa
TEMP. POKOJOWA

1

Włóż próbkę kału do
butelki z odczynnikiem i mieszaj płyn, aż
próbka się rozpuści.
Zamknij szczelnie butelkę z odczynnikiem
i dobrze nią wstrząśnij. Zerwij bolec.

2

Odmierz pipetą trzy krople do studzienki.
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SCIL V-PARCOGIA
Antygen parwowirusa (CPV2a, 2b, 2c,
a także CPV2 i FPV), antygen wirusa koronawego (CCV + FCoV), a także antygen
Giardia duodenalis wykrywane są jednocześnie w teście sc-v-ParCoGia.
Podczas gdy parwowirus odpowiedzialny
jest za wodniste biegunki u szczeniąt, zarażenie koronawirusem dotyczy psów w każ-

dym wieku i jest główna przyczyną zapalenia żołądka i jelit. Zakażenie Giardia może
być ostre lub przewlekłe.
Należy wziąć pod uwagę okresowe uwalniane czynników sprawczych. Jednoczesne
badanie tych trzech czynników ułatwi szybka diagnozę w lecznicy.

TEST WYDAJNOŚCI
CZUŁOŚĆ

SWOISTOŚĆ

CPV/ FPV

93,33%

99,99%

CCV/ FCoV

99,99%

97,50%

Giardia

91,89%

97,87%

ODNIESIENIE

ELISA*
ELISA* + PCR
ELISA*

n

100
43
84

*Test immunoenzymatyczny

SZYBKO • DOKŁADNIE • PRZEJRZYŚCIE

Nazwa: Scil v-ParCoGia

GATUNEK

Rodzaj próbki: Odchody
Okres ważności: 12 miesięcy

RODZAJ PRÓBKI

Czas testu: 10 minut
Pakiet testowy: 6 i 18 testów

CZAS TESTU

Gatunek: Pies, Kot
Przechowywanie: Temp. pokojowa

1
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Włóż próbkę kału do
butelki z odczynnikiem i mieszaj płyn,
aż próbka się rozpuści. Zamknij szczelnie
butelkę z odczynnikiem i dobrze nią
wstrząśnij. Zerwij
bolec.

2

TEMP. POKOJOWA

Odmierz pipetą trzy
krople do studzienki.

SZYBKO,
DOKŁADNIE
,
PRZEJRZYŚC
IE

SCIL RAPID TESTS
SCIL V-RETROFEL

SCIL V-EHRLICHIA

SCIL V-CORONA

unikalny test do
jednoczesnego
wykrywania antygenu
FeLV, przeciwciał FeLV
i przeciwciał FIV
u kotów

test do wykrywania
przeciwciał Ehrlichia
canis u psów

test na wykrycie
antygenu wirusa
Corona (CCV / FCoV)
u psów i kotów

SCIL V-FIV

SCIL V-DIRO

SCIL V-PARCOGIA

test na wykrycie
przeciwciał FIV u kotów

test wykrywający
zakażenie Dirofilaria
immitis u psów

test do wykrywania
wirusa Parvo, wirusa
Corona i antygenu
Giardia duodenalis
u psów i kotów

SCIL V-FELV

SCIL V-LEISHMANIA

test na wykrycie
przeciwciał FeLV u kotów

test na wykrycie
przeciwciał przeciwko
Leishmania u psów

SCIL V-FELV-FIV
test na wykrycie
przeciwciał FIV i FeLV
u kotów
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SCIL RAPID TEST
KORZYŚCI:

•

KRÓTKI CZAS TESTU

•

DOKŁADNE WYNIKI

•

JASNE KOLORY LINII

•

ŁATWY W OBSŁUDZE

•

INSTRUKCJE OBSŁUGI W KARTRIDŻU

•

WYSOKA CZUŁOŚĆ I SWOISTOŚĆ

•

PRZECHOWYWANIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ

•

DŁUGI OKRES TRWAŁOŚCI

•

DOSTĘPNE SĄ DWA ROZMIARY OPAKOWAŃ

www.medivet.pl

PRODUKTY
USŁUGI
EDUKACJA

www.medivet.pl
Zadzwoń i zamów
801 00 25 25 |61 622 55 55
pn.-pt. 7:30-20:00, sb. 8:00-16:00

