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4D-testi 
Vasikoiden ripulitesti 
 
Kerbl-pikatesti rotavirusten, naudan koronavirusten (BCV), E.coli-K99:n ja Cryptosporidium parvumin 
kvalitatiiviseen tunnistamiseen vasikoiden ulosteissa 
 

Käyttö 
A) Ota ulostenäyte mukana tulleella pipetillä. 
 
Selittävä huomautus: 

 Jos uloste on kiinteää, käytä näytteiden ottamiseen näytepullon korkissa olevaa 
applikaattoria. Varmista, että otat riittävästi ulostetta, jotta testineste selvästi värjäytyy. 

 Vältä mahdollisuuksien mukaan ottamasta limaa. 

 Ulostenäytteet navetan lattiasta voivat väärentää tuloksia. 
 
B) Tipauta 3-5 tippaa ulostetta näytepulloon pipetin avulla. Testinesteen tulee värjäytyä selvästi. 
 
C) Sulje näytepullo ja ravista sitä kevyesti. 
 
D) Poista testikasetti umpeen juotetusta alumiinipussista ja aseta kasetti tasaiselle pinnalle. 

E) Kierrä näytepullon kärjen korkki auki. 

F) Tiputa 3 tippaa testiseosta jokaiseen testikasetin näyteaukkoon. 

 
Huomautus: 

- Mikäli neste ei nosta testiliuskaa, voit tipauttaa näyteaukkoon lisää pisaroita. 
- Nestettä ei saa tippua näyttöpaneeleille. 

 
G) Lue tulos näyttöpaneeleista 10 minuutin kuluttua. 
 
10 minuuttia 
 
Testitulos on positiivinen, kun T- ja C-merkinnät ovat näkyvissä. 
 

Rotavirus positiivinen Kryptosporidioosi positiivinen 

 
Testitulos on negatiivinen, kun vain C-merkintä on näkyvissä. 
 

Koronavirus negatiivinen E.coli negatiivinen 

 
Säilytys 
Testi on säilytettävä ja suoritettava kuivassa paikassa ja 2-30 °C:n lämpötilassa. 
 
Vastuuvelvollisuus 
Koko tämän tuotteen käyttöön liittyvän vastuuriskin kantaa ostaja.  Valmistaja ei vastaa mistään 
epäsuorasta, erityisestä tai välillisestä vahingosta, joka johtuu testien käytöstä, suorittamisesta tai 
arvioinnista tällä tuotteella. 
 
 



Hävittäminen 
Mitään erityisiä hävittämismenetelmiä ei vaadita. 
 
Pakkauksen sisältö 
5 testikasettia alumiinisissa kutistekalvopusseissa 
5 testinestettä sisältävää näytepulloa 
5 pipettiä 
1 ohje 
 
Ota huomioon 
Kertakäyttötesti 
Suorita testi mahdollisimman pian testikasettipakkauksen avaamisen jälkeen. 
Testikasettipakkaus ei saa olla vahingoittunut ennen käyttöä. 
Ota huomioon arviointiaika. 
 
4D-testin herkkyys ja tarkkuus 
 

 Herkkyys Tarkkuus 

Rotavirukset 99,0 % 98,0 % 

Naudan koronavirukset  98,4 % 98,0 % 

E.coli·K99  97,8 % 99,0 % 

Cryptosporidium parvum  98,2 % 99,0 % 

Tutkimus vs. ELISA 
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