
Моля, обърнете внимание преди употреба:
Само за еднократна употреба.
Само за ветеринарна употреба.
Използвайте нова тестова касета и нова проба за всеки тест.
Използвайте само оригиналните тестови компоненти, предоставени 
в комплекта Fassisi.
Използвайте тестовата касета в рамките на един час след отваряне на 
торбичката.
Касетата за изпитване трябва да е в хоризонтално положение 
върху гладка повърхност, докато се извършва тестването.
Обърнете внимание на необходимото количество проба. 
Твърде много изпражнения могат да пречат на теста и да доведат до 
кафеникаво обезцветяване на теста или контролната линия.
Считайте резултатите от теста за невалидни след определеното време 
за отчитане.
Не използвайте теста след изтичане на срока на годност, 
отпечатан върху опаковката.
Фекалиите могат да бъдат заразни, изхвърлете всички замърсени 
материали правилно. 
Дезинфекцирайте работната зона след изпълнението на теста.

Тестовият комплект Fassisi може да се съхранява между 2°-30 °C.

Компоненти на тестовия комплект

Резултат от тест:

Fassisi® Triple се използва за откриване на специфични антигени на Parvovirus (CPV, FPV), Coronavirus (CCV, FCoV) и Giardia duodenalis в изпражненията на кучета и котки. 

PARVOVIRUS и CORONAVIRUS
Кучешкият Coronavirus (CCV) и кучешкият Parvovirus тип 2 (CPV-2) са причинителите на гастроентерит. Кучешкият Coronavirus (CCV) е втората водеща вирусна причина за 
диария при кученцата, докато кучешкият Parvovirus представлява най-висок риск. Новите видове CPV2 също са заразни за котките и могат да се предават между видовете. 
Котешкият Parvovirus е тясно свързан с кучешкия Parvovirus и причинител на котешка панлевкопения. Това силно заразно заболяване също е разпространено по целия свят, 
но се среща главно при котки. Кучешкият Coronavirus е един от най-важните вируси при котките и е много подобен на котешкия Coronavirus и причинителя на 
котешки инфекциозен перитонит (FIP). Последните проучвания показват, че изолат на FIP произхожда от рекомбинантния вирус на кучешки Coronavirus и котешки Coronavirus.

GIARDIA DUODUNALIS
Giardia е род микроскопични паразити на тънките черва и са сред най-разпространените чревни паразити в целия свят. Гиардиазата е предимно латентно протичащо 
разстройство на стомашно-чревния тракт. По-възрастните животни изглежда развиват определен имунитет срещу Giardia. Богата на въглехидрати диета и стомашно-чревни 
нарушения са сред предразполагащите фактори за появата на клинично манифестирана Гиардиаза. При нелекувани животни продължителността на заболяването варира 
от една седмица до няколко месеца. Гиардиазата се диагностицира чрез откриване на подвижни Giardia - трофозоити и цисти в прясни изпражнения. Като се има предвид, 
че екскрецията на Giardia - трофозоити и цисти е нередовна и също може временно да се направи пауза, се препоръчва повторно изследване. 
Най-малко три прегледа на изпражненията трябва да бъдат извършени за период от около седем до десет дни, преди да се изключи Гиардиазата.

Чувствителност и специфичност на Fassisi Triple

Сравнителен тест: enzyme-linked immunosorbent assay 2013

Fassisi® Triple - Инструкция за употреба
За паралелно откриване на Parvovirus, Coronavirus and Giardia duodenalis в изпражненията на кучета и котки

Информация за пробата: 
Оптимален материал за проба са пресни фекалии на кучета или 
котки, възможни са също и проби от изпражнения. 
Ако е невъзможно да се тества в деня на вземане на пробата, 
фекалната проба може да се съхранява максимално 2 дни 
при 2° до 8 °С. Пробата с изпражненията трябва да е 
направена на стайна температура (18° - 25 °С) при извършване 
на теста. Смесете старателно фекалната проба преди теста. 
Избягвайте да вземете котешка тоалетна или други 
груби частици.

За въпроси, коментари или технически въпроси, моля, 
свържете се с нас:
+359 (0) 897 84 39 18

®
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Процедура за вземане на проби 
Използвайте памучния тампон, за да вземете материал за фекалиите. 
Достатъчно е, когато върхът на тампона е покрит с изпражнения. 

Процедура на тестуване
Отворете тубата с реагента. Вземете памучния тампон и 
поставете памучния тампон с фекалната проба в тубата с 
пробата, съдържаща реактива. Разбъркайте добре течността с 
памучния тампон, така че материалът от пробата да се разтвори. 
Реагентът трябва да се обезцвети.

Затворете плътно пробата с реактива. Реагентът в тубата
с пробата ще обработи и консервира пробата. Разклатете добре 
тубата с пробата.

Счупете върха на тубичката с пробата, като я натиснете здраво. 
Отворете алуминиевата торбичка на тестовата касета и поставете 
касетата върху хоризонтална повърхност. 
Задръжте пробата с капака надолу над ямките за проби от 
касетата за тестване.

Нанесете три (3) капки от пробата във всяка ямка на касетата. 
Ако течността не потече по тестовата лента след няколко секунди, 
добавете още една капка от проба към съответната ямка, 
докато течността започне да тече.

Съвет: Ако в ямката за проба попаднат твърде много 
изпражнения, можете да натиснете с горния връх на памучния 
тампон в ямката за пробата, за да активирате отново 
процеса на теста.

              Тестова оценка
                  Резултатите от теста могат да бъдат отчетени 

след 10 минути.                  

Pa
rv

o
 C

or
o

 G
ia

r

В този пример, Giardia беше открит. Parvovirus (CPV; FPV) и 
Coronavirus (CCV, FCoV) не са открити в пробата.

Parvo  Coro  Giar

Положителен резултат:
За положителен резултат се появяват две червени / 
сини линии в реакционното поле на тестовата касета. 
Червена / синя линия в Т-областта (Т) на реакционното поле 
показва положителен резултат от теста. 
Втората червена / синя линия в C-областта (C) показва 
контролната линия, която показва правилното изпълнение 
на теста. 
C-линията не е референтна линия и може да има 
различна интензивност на линията от T-линията.

Невалиден резултат:
Ако след провеждането на теста не се появи контролна линия, 
тестът е невалиден. В този случай е вероятно тестът да не е 
проведен правилно или че стока на годност вече е изтекъл. 
Ако това се случи, трябва да се проведе нов тест.

CPV/FPV

CCV/FCoV

92.31 %

96.15 %

95.65 %

95.65 %

Чувствителност Специфичност PPV/NPV TTP

97.92 %/91.49%

97.92 %/95.56%

94.74 %

96.78 %

Giardia 96.00 % 97.22 % 97.96 %/94.59% 96.51 %
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Не достатъчно

Твърде много
Правилно количество 
изпражнения

Положителен
резултат:

Отрицателен
резултат:

Забележка: 
Ръководство 
за употреба

Температура 
на съхранение 

Само за 
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Само за еднократна 
употреба

Съдържание

Партиден 
номер

Срок на 
годност

Произведено 
в Германия

PPV: Положителна прогнозна стойност  
NPV: Отрицателна прогнозна стойност TTP: Общо изпълнение на теста

Забележка:
Ако в Т-областта се появи кафеникава линия, резултатът 
трябва да се счита за отрицателен или невалиден. 
Вероятно са използвани твърде много изпражнения. 
Само отчетлива червена / синя линия показва 
положителен резултат от теста.Съхранение на тестовия комплект

IИнформация за откриване на патогени:
Parvovirus: Излъчването на вируса обикновено се извършва от 4-ия до 7-ия 
ден след заразяването, което често корелира с появата на клинични 
симптоми. От 8-ия ден излъчването на вируса намалява, поради което 
идентификацията на вируса трябва да се извърши в началото на 
клиничните признаци. В случай на отрицателен резултат, въпреки 
клиничните симптоми, тестът трябва да се повтори след 2 дни.

Coronavirus: Коронавирусът обикновено се отделя периодично.
Giardia: Дори след лечение на активния стадий (трофозоити), цистите на 
Giardia все още могат да се отделят спорадично в изпражненията в 
продължение на няколко седмици. За да се изключи повторната инфекция, 
се препоръчва спазването на хигиенни мерки, докато по-късен повторен 
тест не покаже отрицателен резултат.

Производител:
Fassisi GmbH
Marie-Curie-Straße 7 37079 Goettingen
Germany

Дистрибутор:
ВЕТ ПРО КОМЕРС ООД (VEPCO)
гр. Пловдив, ул.”Димитър Ризов” №1
България

Germany
Made in Забележка: В полето за реакция можете да видите зелена линия в областта 

на контролната линия (за Giardia също в района на тестовата линия) преди 
да започнете теста. Те се използват за контрол на качеството и ще бъдат 
измити от течната проба по време на теста.
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