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DIAQUICK 
FOB-TRF Combi kassett 

En hurtigtest for kvalitativ påvisning av humant hemoglobin (hHb) og 
transferring (hTf) i humane avføringsprøver 

 Innhold 

MEJ13101CE - 20 tester individuelt pakket (20x REF J13101BN) 
- 20 fæces oppsamlingsrør med buffer 
- 1 pakningsvedlegg 

J16101CE - 20 fæces oppsamlingsrør med buffer 
- 1 pakningsvedlegg 

Kun til profesjonell in vitro diagnostisk bruk. 

GENERELLE OPPLYSNINGER 
Metode immunokromatografisk antigen deteksjon 
Holdbarhet 24 måneder fra produksjonsdato 
Oppbevaring 2 – 30 °C 
Prøvemateriale humane avføringsprøver  
Resultater etter 10 minutter i romtemperatur 
Sensitivitet 50 ng/mL hHb / 4 ng/mL transferrin 

TILTENKT BRUK 
DIAQUICK FOB-TRF Combi kassett er en rask kromatografisk immunologisk analyse 
for kvalitativ påvisning av humant hemoglobin og transferrin i menneskelige 
avføringsprøver, som er nyttig for diagnostisering av blødende gastrointestinale 
forstyrrelser. 

KLINISK BETYDNING 
Kolorektal kreft oppstår i tykktarmen eller endetarmen og rammer både menn og 
kvinner i alle raser og etniske grupper. Det er oftest funnet i mennesker i alderen 50 
år eller eldre. Det er den tredje vanligste kreftformen etter prostata (menn) / bryst 
(kvinner) og lungekreft. Blod i avføringen er ikke bare en indikator for tykktarmkreft, 
men er også viktig markør i den diagnostiske vurderingen av pasienter med mistenkt 
gastrointestinal blødning. 
Tilstedeværelsen av humant hemoglobin i fæces er utilstrekkelig for screening av 
øvre gastrointestinale lidelser, fordi humant hemoglobin brytes ned i magen, og 
antigeniteten går tapt. Påvisning av fekal transferrin, som er mer stabil enn 
hemoglobin i avføring, gir en alternativ måte for å diagnostisere sykdommen i den 
øvre fordøyelseskanal.  
Blod i avføringen kan være det eneste symptomet på kreft, men ikke alt blod i 
avføring er forårsaket av kreft. Andre forhold som kan føre til blod i avføringen er: 
Hemorroider, analsprekker, kolon polypper, magesår, ulcerøs kolitt, gastroøsofageal 
reflukssykdom (GERD), Crohns sykdom og bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske 
midler (NSAIDs). 

TESTPRINSIPP  
DIAQUICK FOB-TRF Combi kassett er en kvalitativ membranbasert immunoassay 
for påvisning av humant hemoglobin og humant transferrin i avføringsprøver. 
Membranen er forhåndsbelagt med monoklonale antistoffer mot humant hemoglobin 
og humant transferrin på testlinjeregionen. Under analysen vil prøven reagere med 
partiklene belagt med anti-humant hemoglobin og anti-humant transferrin-antistoffer. 
Blandingen beveger seg oppover på membranen med kapillærkrefter. Ved positivt 
resultat vil spesifikke antistoffer som er tilstede på membranen reagere med 
konjugatblandingen og generere fargede linjer. For å fungere som en 
prosedyrekontroll, vil det alltid vises en grønn linje i kontrollinjeområdet, som indikerer at 
riktig prøvevolum er tilsatt og at fukttranssport på membranen har foregått. 

REAGENSER 
Kassetten inneholder mus-monoklonale antistoffer mot humant hemoglobin og 
transferrin belagt på testlinjeområdet av membranen, samt konjugert til blå og røde 
polystyren latekspartikler, kanin-polyklonale antistoffer belagt på kontrollregionen av 
membranen og et spesifikt bindende protein konjugert til grønn polystyren latex. 

MATERIALER SOM MEDFØLGER 

 Individuelt pakkede testkassetter 
 Fæces oppsamlingsrør med buffer 
 Pakningsvedlegg 

MATERIALER SOM ER NØDVENDIGE MEN IKKE MEDFØLGER 

 Prøveoppsamler 
 Engangshansker 
 Tidtaker 

ADVARSLER OG FORHÅNDSREGLER 

 Kun til profesjonell in vitro diagnostisk bruk. Ikke bruk etter utløpsdatoen. 
 Ikke spis, drikk eller røyk i området der prøvene eller testkassettene håndteres. 
 Ikke bruk en testkassett hvis posen er skadet. 
 Håndter alle prøver som om de inneholdt smittestoffer. Overhold etablerte 

forholdsregler mot mikrobiologiske farer gjennom hele testingen og følg 
standard prosedyrer for riktig kassering av prøver. 

 Bruk verneklær som laboratoriefrakk, engangshansker og vernebriller når prøver 
skal testes. 

 Brukt test bør forkastes i henhold til lokale bestemmelser. 
 Luftfuktighet og temperatur kan ha negativ innvirkning på resultatene. 
 Testen må utføres innen 2 timer etter åpning av den forseglede posen. 

OPPBEVARING OG HOLDBARHET 
Oppbevares i den forseglede posen enten ved romtemperatur eller i kjøleskap (2 – 
30 °C). Testen er stabil til og med utløpsdatoen som er trykt på den forseglede 
posen. Testkassetten må oppbevares i den forseglede posen til den skal brukes. MÅ 
IKKE FRYSES. Ikke bruk etter utløpsdatoen.  

PRØVETAKING OG HÅNDTERING 

 Prøve bør ikke tas under eller innen 3 dager etter en menstruasjon, eller hvis 
pasienten lider av blødende hemoroider eller blod i urin. 

 Alkohol, acetylsalisylsyre og andre medisiner tatt i overkant kan forårsake 
gastrointestinal irritasjon som resulterer i okkult blødning. Slike substanser skal 

ikke inntas minst 48 timer før testing. 
 Diettrestriksjoner er ikke nødvendig. 
 Samle avføring i en ren, tørr prøveoppsamler.  
 Prøvene kan lagres i 1 - 2 dager ved 2 - 8 °C hvis ikke testet umiddelbart. For 

lengre lagring, må prøven holdes fryst ved -20 °C. I dette tilfellet må prøven 
være helt tint og brakt til romtemperatur før testing. 

BRUKSANVISNING 
La testkassetten, oppsamlingsrøret, prøven og/eller kontroller oppnå 
romtemperatur (15-30°C) før testing. 

1. For å samle inn fæcesprøver (Bilde 1):  
 Bruk eget fæces oppsamlingsrør for hver prøve. Skru av lokket på røret og 

stikk pinnen tre ganger inn i avføringsprøven for å samle opp nok prøve 
(ca. 15 mg). Skru godt til lokket på oppsamlingsrøret med avføringsprøven. 
Rist røret for å få en jevn blanding.  

 For flytende avføringsprøver, aspirer avføringsprøven med en 
engangspipette og legg til ca. 15 μL inn i oppsamlingsrøret med buffer. 

2. For å behandle fæcesprøver (Bilde 2): 
 Ta DIAQUICK FOB-TRF Combi kassett ut fra den forseglede posen og 

bruk den så snart som mulig. 
 Rist oppsamlingsrøret for å få til jevn blanding. Bryt tuppen av røret.  
 Bruk en separat testkassett for hver prøve. Tilsett 4 dråper til 

prøvebrønnen (S). Unngå å legge til faste partikler sammen med væsken. 
Start tidtakeren. 

 Les av resultatet ved 10 minutter etter tilsetting av prøven. 
 
NB!: Hvis testen ikke trekker inn på grunn av faste partikler, rør prøven som er tilsatt 
på prøvebrønnen (S) med oppsamlingspinnen eller dispenser en dråpe buffer til. 
 

Bilde 1 

 
 

Bilde 2 

 
 

TOLKNING AV RESULTATER 

 
POSITIV for Tf: En rød linje vises i testlinjeområdet (T) og en grønn linje i 
kontrollinjeområdet (C). Det er humant transferrin til stede i prøven, noe som antyder 
til øvre gastrointestinal blødning. 

POSITIV for Hb: En blå linje vises i testlinjeområdet (T) og en grønn linje i 
kontrollinjeområdet (C). Det er humant hemoglobin tilstede i prøven, noe som 
antyder nedre gastrointestinal blødning. Forholdet Tf: Hb er 1: 100, så hvis bare et 
hHb positivt resultat er observert, indikerer dette en lav konsentrasjon av blod i 
avføringen. 

POSTIV for Hb og Tf: Tre linjer vises; en rød og en blå i testlinjeområdet (T)i tillegg 
til en grønn linje i kontrollinjeområdet (C). Det er humant hemoglobin og transferrin til 
stede i prøven. Dette antyder en alvorlig nedre gastrointestinal lidelse, som 
tykktarmskreft, men øvre gastrointestinale sykdommer kan ikke utelukkes. 

NEGATIV: En grønn linje vises i kontrollinjeområdet (C). Ingen blod i avføringen, og 
ingen gastrointestinal blødninger kunne påvises. Hemoglobin og transferrin er ikke til 
stede i pasientprøven eller konsentrasjonene er under cut-off grensene på testen 
(<50 ng/mL Hb, <4 ng/mL Tf). 

UGYLDIG: Hvis den grønnfargede kontrollinjen ikke vises, er resultatet ugyldig. 
Utilstrekkelig prøvevolum, feil prosedyreteknikk eller forringelse av reagenser er de 
mest sannsynlige årsakene til manglende kontrollinje. Gjennomgå prosedyren og 
gjenta testen med en ny testkassett. Hvis problemet vedvarer, slutt å bruke testkittet 
og ta kontakt med din lokale forhandler. 

* MERK: Intensiteten av den blåe eller røde fargen i testlinjeområdet (T) vil variere 
avhengig av konsentrasjonen av humant hemoglobin eller transferrin som er tilstede i 
prøven. Men hverken kvantitativ verdi eller graden av økning i hemoglobin eller 
transferrin kan bestemmes med denne kvalitative testen. 

KVALITETSKONTROLL 
En intern prosedyrekontroll er inkludert i testen. Den grønne linjen som vises i 
kontrollinjeområdet (C), er en intern prosedyrekontroll. Det bekrefter tilstrekkelig 
prøvevolum, tilstrekkelig fukttransportering på membranen og riktig prosedyreteknikk.  
Kontroll standarder følger ikke med dette kitet. Det er imidlertid anbefalt at positive og 
negative kontroller testes som en god laboratoriepraksis for å bekrefte 
testprosedyren, og for å verifisere riktig testytelse. 

BEGRENSNINGER  
1. Testen vil kun indikere tilstedeværelse av humant hemoglobin og/eller 

transferrin i prøven (kvalitativ deteksjon) og bør brukes for påvisning av 
hemoglobin og transferrin kun i fæces prøver. Hverken kvantitativ verdi eller 
graden av økning i hemoglobin eller transferrin konsentrasjonen kan 
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bestemmes med denne testen.  
2. Overskudd av prøve kan føre til feilaktige resultater (brune striper vises). 

Fortynn prøven med mer buffer og gjenta testen. 
3. DIAQUICK FOB-TRF Combi kassett må brukes kun med menneskelige 

avføringsprøver. 
4. Forhold som forårsaker positive resultater inkluderer tykktarmsblødning, slik 

som hemoroider, analsprekker, kolon polypper, magesår, ulcerøs kolitt, 
gastroøsofageal refukssydkom (GERD), Crohns sykdom. Positive resultater bør 
følges opp med ytterligere diagnostiske prosedyrer av en lege for å fastslå den 
eksakte årsaken, og kilden til blod i avføringen. Endoskopi er den utvalgte 
metoden i diagnostiseringen av årsaken til øvre og nedre gastrointestinal 
blødning. 

5. Negative resultater utelukker ikke blødning siden noen polypper og kolorektal 
kreft kan blø periodevis eller ikke i det hele tatt under visse stadier av 
sykdommen. I tillegg kan det være at blodet er ikke jevnt fordelt i 
avføringsprøver. 

FORVENTEDE VERDIER 
Vanlige årsaker til Øvre GI blødninger: duodenalsår (20-30%), mage eller tolvfinger 
erosjoner (20-30%), varicer (15-20%), magesår (10-20%), erosive øsofagitt (5-10%), 
angioma (5-10%), arteriovenøs misdannelse (<5%), gastrointestinale stromale 
tumorer. 
Vanlige årsaker til Nedre GI blødning (prosenter varierer med aldersgruppen 
samplet): analsprekker, angiodysplasi (vaskulær ectasia), kolitt (stråling, iskemisk, 
smittsomme), tykktarmskreft, kolon polypper, divertikkelsykdom, inflammatorisk 
tarmsykdom: ulcerøs, proktitt / kolitt, Crohns sykdom, interne hemoroider. 

YTELSE OG EGENSKAPER 
Analytisk sensitivitet 
DIAQUICK FOB-TRF Combi kassett kan detektere humant okkult blod nivåer så lavt 
som 50 ng/mL hemoglobin eller 4 ng/mL transferrin. 
 
Klinisk sensitivitet og spesifisitet 
DIAQUICK FOB-TRF Combi kassett ble sammenlignet med andre kommersielt 
tilgjengelige hurtigtester (Immunotech OccluTech and Human Hexagon OBTI), samt 
en guaiac analyse. Prøvene ble korrekt identifisert > 99 % av gangen. 
 
Kryssreaktivitet og interferenser 
En evaluering ble utført for å bestemme kryssreaktivitet og interferenser av 
DIAQUICK FOB-TRF Combi kassett. Det er ikke kryssreaksjoner med vanlige 
gastrointestinale patogener, andre organismer og stoffer tidvis til stede i avføringen. 

- Rotavirus - Campylobacter 
- Astrovirus - Giardia lamblia 
- Adenovirus  - human lactoferrin 
- Escherichia coli  - human transferrin (hHb linje) 
- bovin og gris hemoglobin  - human hemoglobin (hTf linje) 
- bovin og gris transferrin - human calprotectin 

 
Ingen spesiell diett er anbefalt før testing. Det er ingen interferenser med matvarer 
(vitamin C, brokkoli, gulrøtter ...) og tilskudd (jern). 
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