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Test płytkowy do wykrywania 

antygenu Helicobacter pylori w ludzkim kale. 
Tylko do profesjonalnego użytku diagnostycznego in vitro. 

 
PRZEZNACZENIE 
Test do wykrywania antygenu H. pylori firm ulti med jest szybkim wizualnym testem immunologicznym do jakościowego wykrywania antygenu 
Helicobacter Pylori w ludzkim kale. Zestaw ten przeznaczony jest jako pomoc w diagnozie infekcji H. pylori. Tylko do zastosowań profesjonalnych. 
 

STRESZCZENIE 
Helicobacter pylori (inna nazwa to Campylobacter pylori) jest Gram-ujemną bakterią o helikalnym kształcie z typową wicią, która atakuje błonę śluzową 
żołądka. H. pylori jest czynnikiem etiologicznym różnych chorób żołądkowo-jelitowych, takich jak niestrawność pozawrzodowa, wrzody żołądka i 
dwunastnicy, nieżyt żołądka. Może nawet zwiększyć ryzyko raka gruczołowego żołądka do tego stopnia, że jest klasyfikowany jako czynnik rakotwórczy 
typu I. 
Wyizolowano wiele szczepów H. pylori, a pomiędzy nimi silnie immunogenny szczep wykazujący ekspresję genu A w postaci antygenu powiązanego  z 
cytotoksynami (CagA). Z tego względu szczep ten ma bardzo duże znaczenie kliniczne, ponieważ jest powiązany z czynnikiem cytotoksycznym. Liczne 

artykuły literatury fachowej potwierdzają, że u pacjentów, którzy mają przeciwciała przeciwko produktowi genu CagA, ryzyko raka żołądka jest pięciokrotnie 
wyższe niż w grupie referencyjnej, zainfekowanej bakteryjnym szczepem ujemnym na CagA.  Już sama obecność tego genu warunkuje utrzymywanie się 
infekcji. 
 

ZASADA DZIAŁANIA TESTU 
Test na antygen H. pylori firmy ulti med został zaprojektowany do wykrywania infekcji H. pylori poprzez interpretację wizualną 
zabarwienia powstającego na pasku wewnętrznym. Membrana została opłaszczona w obszarze testowym monoklonalnymi 
przeciwciałami przeciwko H. pylori. W trakcie wykonywania badania próbka reaguje z koniugatem monoklonalnych przeciwciał 
przeciwko H. pylori ze złotem koloidalnym, którym opłaszony jest obszar dodania próbki. Następnie mieszanina przesuwa się po 
membranie w wyniku działania kapilarnego i wchodzi w reakcję z odczynnikami na membranie. Jeżeli w próbce znajduje się 
dostateczna ilość antygenów H. pylori, w obszarze testowym membrany powstanie barwna linia. Obecność tej barwnej linii 
wskazuje na wynik dodatni, podczas gdy jej brak wskazuje na wynik ujemny. Pojawienie się barwnej linii w obszarze kontrolnym 
stanowi kontrolę wewnętrzną testu i potwierdza, że dodano właściwą objętość próbki  oraz że wystąpiło właściwe zwilżenie 
membrany.                           

Rysunek może różnić się od oryginału! 
  

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
▪ Tylko do użytku diagnostycznego in vitro.  

▪ Nie stosować po upływie daty ważności. 
▪ Test tylko do użytku jednorazowego, nie używać ponownie. 

▪ Nie stosować, jeżeli folia ochronna jest uszkodzona. 
▪ Przed wykonaniem badania należy przeczytać dokładnie całą 

procedurę 

▪ Urządzenie testowe należy przechowywać w zgrzanej saszetce do 
momentu użycia. 

▪ Unikać zanieczyszczenia krzyżowego próbek stosując nowy 
pojemnik dla każdej pobranej próbki. 

▪ Nie jeść, nie pić i nie palić w miejscu, gdzie znajdują się próbki i 
zestawy. 

▪ Nie zamieniać zakrętek do buteleczek z odczynnikami. 

▪ Nosić odzież ochronną taką jak fartuchy laboratoryjne, 
jednorazowe rękawiczki i ochrona na oczy w trakcie badania 
próbek 

▪ Zużyte testy należy utylizować zgodnie z przepisami krajowymi i 
lokalnymi. 

▪ Test zawiera produkty pochodzenia zwierzęcego. Dlatego zaleca 
się, aby te produkty były traktowane jako potencjalnie zakaźne i 
żeby w trakcie pracy z nimi przestrzegać standardowych środków 
bezpieczeństwa (np. nie połykać lub wdychać) 

▪ Ze wszystkimi próbkami postępować tak jakby zawierały 
czynniki zakaźne. W trakcie całej procedury przestrzegać 
ustalonych środków ostrożności w stosunku do zagrożeń 
mikro-biologicznych i stosować się do standardowych procedur 
właściwej utylizacji próbek. 

▪ Wilgotność i temperatura mogą mieć niekorzystny wpływ na wyniki.  

 
PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ 
Test na antygen H. pylori firmy ulti med należy w temperaturze pokojowej lub w lodówce (2–30°C).  Płytki testowej nie wolno wyjmować z 
zamkniętej torebki do momentu użycia.  Płytka testowa oraz bufor pozostają stabilne do daty ważności wydrukowanej na opakowaniu. Nie można 
dopuścić do zanieczyszczenia składników zestawu; nie używać testów jeśli widoczne jest zanieczyszczenie mikrobiologiczne lub zawilgocenie.  
Biologiczne zanieczyszczenie przyrządów dozujących, pojemników lub odczynników może prowadzić do fałszywych wyników. 

▪   Nie zamrażać             ▪   Nie stosować po dacie ważności 

 

MATERIAŁY DOSTARCZONE MATERIAŁY POTRZEBNE, ALE NIE DOSTARCZONE 

● Płytki testowe ● Zegar 

● Fiolki z buforem do pobrania próbki kału ● Wirówka  

● Papierowe nakładki na sedes do pobrania próbki kału,    

● 
 
● 

Krótka instrukcja pobrania próbki kału  
 

  

● 
 

Instrukcja używania testu   

 

WSKAZÓWKI  UŻYWANIA 
Płytka testu, buffor i/ lub kontrole należy doprowadzić do temperatury pokojowej (15 – 30

o
C) przed rozpoczęciem badania. Wyjąć płytkę testową 

z zamkniętej, foliowanej torebki i użyć jak najszybciej. Najlepsze wyniki otrzymuje się, jeśli badanie zostaje przeprowadzone natychmiast po 
otwarciu torebki. 
 

PROCEDURA WYKONANIA 
1. Pobierania i przygotowanie próbek 

▪ Próbkę kału należy pobrać posługując się dostarczoną nakładką na sedes. Właściwa instrukcja używania jest nadrukowana na same j 

nakładce. Ważne: próbka kału nie może wejść w kontakt z  wodą z toalety lub moczem, gdyż może to mieć niekorzystny wpływ na wyniki 

testu. 

▪ Test na antygen H. pylori firmy ulti med jest przeznaczony do użytku tylko z ludzkim kałem. Należy wykonać go zaraz po pobraniu próbki. 

Próbek nie należy pozostawiać w temperaturze pokojowej przed dłuższy okres czasu, można je natomiast przechowywać w temp. 2 – 8
 o

C, 

do 72 godzin. 

▪ Najlepsze wyniki otrzymuje się, gdy test jest wykonany w przeciągu 6 godzin od pobrania. 
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Rysunek może różnić się od 
oryginału! 

 

▪ Odkręcić i wyjąć aplikator fiolki do rozcieńczania, zachowując ostrożność, by nie wylać lub rozpryskać roztworu w fiolce. Pobrać próbkę 

poprzez zanurzenie aplikatora w przynajmniej 3 różnych miejscach tej samej próbki kału, tak aby pobrać około 50mg kału (wielkość 

odpowiadająca ½ ziarna grochu). 

▪ Umieścić aplikator z powrotem  w fiolce i zakręcić mocno korek, zachowując ostrożność, aby nie odłamać końcówki fiolki. 

▪ Energicznie wstrząsnąć fiolką aby wymieszać dokładnie próbkę i bufor ekstrakcyjny.  
 

2. Badanie 

▪ Wyjąć płytkę testową z foliowanej torebki i położyć na czystej, równej powierzchni. Płytki zidentyfikować jako pacjent lub kontrola. Najlepsze 

wyniki zapewni wykonanie badania w przeciągu godziny.  

▪ Odkręcić nasadkę ochronną. Z pomocą ręcznika papierowego odłamać końcówkę probówki do rozcieńczania. Trzymając probówkę pionowo, 

dodać 2 krople roztworu do okienka na próbkę (S) na płytce testowej. 

▪ Nie dopuścić do powstania pęcherzyków powietrza w studzience na próbkę lub dodania kropli w okienku wyniku.  

▪ W miarę jak test zaczyna pracować, na membranie przesuwać się będzie barwna linia. 

 

3. Wyniki testu należy interpretować po 10 minutach. Nie interpretować po czasie dłuższym niż 20 minut 
 

Uwaga: jeśli próbka nie migruje (obecność cząsteczek), należy odwirować ekstrahowaną próbkę znajdującą się w probówce z buforem.  Zebrać 80 µl 
supernatantu, dodać do okienka na próbkę (S) nowej płytki testowej i wykonać ponowne badanie, zgodnie z powyższymi instrukcjami. 

 

INTERPRETACJA WYNIKÓW 
                                                             
 

                                            
     dodatni          ujemny                     nieważny   nieważny 

 
 

Dodatni*: Pojawiają się dwie wyraźne, czerwone linie. Jedna zabarwiona linia powinna znajdować się w obszarze kontrolnym (C), natomiast 
druga linia powinna pojawić się w obszarze testowym (T). Wynik dodatni oznacza, że w próbce wykryto H. pylori. 

* Uwaga: Natężenie barwy w obszarze linii testowej (T) będzie zróżnicowane, w zależności od stężenia H. pylori w próbce.  Dlatego też każdy 

odcień barwy w obszarze linii testowej (T) należy uważać za dodatni. 

 

Ujemny: Jedna czerwona linia pojawia się w obszarze linii kontrolnej (C). W obszarze linii testowej (T) nie pojawia się żadna widoczna czerwona 
lub różowa linia. Wynik ujemny wskazuje, że antygen H. pylori  nie jest obecny w próbce, lub jest obecny poniżej poziomu wykrywania testu. 

 

Nieważny: Nie pojawia się linia kontrolna (C). Najbardziej prawdopodobne przyczyny braku linii kontrolnej to niewystarczająca objętość próbki lub 
nieprawidłowa technika wykonania oznaczenia. Należy zapoznać się ponownie z procedurą wykonania i wykonać oznaczenie ponownie z nową płytką 
testową. Jeśli problem występuje nadal, należy natychmiast zaprzestać używania testów z danego zestawu testowego i skontaktować się z lokalnym 
dystrybutorem. 

 

KONTROLA JAKOŚCI 
Test zawiera wewnętrzną kontrolę wykonania, jaką jest różowa linia pojawiająca się w obszarze kontrolnym (C). Potwierdza ona użycie 
wystarczającej objętości próbki oraz właściwe wykonanie oznaczenia.  
Jeśli dostępne są kontrole zewnętrzne można je zastosować w celu upewnienia się, że odczynniki działają właściwie i że procedura wykonania 
jest poprawna.  Zaleca się regularne stosowanie kontroli w ramach dobrej praktyki laboratoryjne.  Użytkownicy powinni postępować zgodnie z 
lokalnymi wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania zewnętrznych kontroli jakości. 
 

OGRANICZENIA TESTU 

1 Test na antygen H. pylori firmy ulti med jest przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego zastosowania w diagnostyce in vitro i powinien być 
stosowany tylko do jakościowego wykrywania H. pylori.   

2 W następstwie leczenia niektórymi antybiotykami, stężenie antygenów H. pylori może spaść poniżej minimalnego progu wykrywania testu. 
Dlatego też w przypadku kuracji antybiotykowej należy zachować ostrożność w diagnozowaniu. 

3 Jak w przypadku wszystkich testów diagnostycznych, ostateczne diagnoza kliniczna nie może być oparta na wyniku pojedynczego testu, 
ale powinna być przedstawiona przez lekarza po ocenie wszystkich dostępnych danych klinicznych i laboratoryjnych. 

 

WŁAŚCIWOŚCI TESTU 
 
Czułość i swoistość. 
Test na antygen H. pylori firmy ulti med został oszacowany z użyciem próbek z populacji pacjentow symptomatycznych  i asymptomatycznych, 
którzy zgłosili się na badanie endoskopowe. 
Metodą referencyjną dla testu na antygen H. pylori był test Biopsy (Culture). Wszystkie próbki ujemne w hodowli zostały poddane badaniu 
histologicznemu oraz badaniu RUT (szybki test ureazowy). Próbki określono jako dodatnie jeśli badanie Culture było dodatnie. Próbki uznano 
również za dodatnie jesli Culture było ujemne, ale zarówno badanie histologiczne jak i RUT były dodatnie. 
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  Metody oparte na endoskopii 

+ - 

Test na antygen H. pylori + 132 0 

 - 0 154 

Czułość względna: >99,9% (97,3 – 100%)* 
Swoistość względna: >99,9% (97,6 – 100%)* 
Zgodność całkowita: >99,9% (98,7% - 100%)* 

* 95% przedział ufności 
 
Czułość analityczna 
Czułość płytki testu na antygen H. pylori została oznaczona poprzez stężenie ureazy. Czułość wynosi 32 ng/ml ureazy. 

 
Swoistość 
Zbadano reaktywność krzyżową dla następujących organizmów przy stężeniu 1,0 x 10

9
 organizmów/ml. Stwierdzono ujemny wynik w teście na 

antygen H.pylori dla następujących organizmów: 
 
Staphylococcus aureus    Proteus mirabilis   Neisseria gonorrhea 
Pseudomonas aeruginosa   Acinetobacter spp    Group B Streptococcus 
Enterococcus faecalis     Salmonella choleraesius   Proteus vulgaris 
Group C Streptococcus   Gardnerella vaginalis    Enterococcus faecium 
Klebsiella pneumoniae    Acinetobacter calcoaceticus   Hemophilus influenzae 

Branhamella catarrhalis   E.coli     Neisseria meningitidis 
Candida albicans    Chlamydia trachomatis   Rotavirus  
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Niniejsza instrukcja jest zgodna z najnowszą metodyką / rewizją i może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 
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Tylko do jednorazowego użytku 

Należy przeczytać instrukcję stosowania 

Zużyć do 

Przechowywać w temperaturze 

Tylko do użytku w diagnostyce in vitro 

Wytwórca Zawartość wystarcza na n testów 


