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SWEDICNE är baserat i Sverige och har
grundats av yrkesverksamma personer med mer
än 20 års erfarenhet i branschen. Våra produkter
bygger på kvalitet, noggrannhet och innovation.

Vårt uppdrag är att göra diagnostiska verktyg så
enkla, exakta och prisvärda som möjligt så att
alla har råd med ett tillförlitligt test med snabba
resultat.
För att vara bland de mest innovativa i
branschen har vi antagit en strategi som går ut
på att lyssna på marken. Vårt forsknings- och
utvecklingsteam består av forskare från hela
världen, vilket gör att vi alltid är uppdaterade
om marknadsinnovationer från alla hörn av
världen.

Diagnostiska tester är viktiga verktyg för att bekräfta djurens hälsostatus
eftersom de gör det möjligt att tidigt upptäcka, hantera och kontrollera
djursjukdomar. Sextio procent av alla sjukdomar hos människor har sitt
ursprung i djur (zoonotiska sjukdomar), och därför är det nödvändigt
med ett effektivt förebyggande och kontroll av infektionssjukdomar för
att bekämpa spridningen av sjukdomar hos djur och människor.

De flesta av våra produkter är CE-märkta.

DIAGNOSTIK 
FÖR ENKELHET

TOLKNING AV 
RESULTATET

Resultatet kan läsas visuellt på några 
minuter.
Negativt: endast rad C visas.

Positivt: Förekomst av både C- och
T-linjen, oavsett färgintensiteten hos
T-linjen.

Ogil t ig: Linje C visas inte, 
oavsett om linje T finns eller 
inte.

Negativ

Positivt

Ogiltig

Låt testkassetten, provet, bufferten och/eller
kontrollerna jämna ut sig t i l l rumstemperatur
(15-30 °C) före testningen.
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3SWE-VET8002 /  CDV
Snabbtestkassetten för CDV-ant ikroppar (serum/plasma) är en immunokromatografisk
analys med sidoflöde för semikvantitativ detektion av antikroppar mot hundpestvirus i
serum eller plasma från hundar.

SWE-VET8001 /  CDV
CDV Antigen Rapid Test Cassette (Secretions) är en immunokromatografisk analys med
sidoflöde för kvalitativ detektion av antigen av Canine Distemper Virus (CDV Ag) i hundens
nasala/okulära sekret.

SWE-VET8003 /  CDV
CPV Antigen Rapid Test Cassette (Feces/Vomit) är en immunokromatografisk analys med
lateralt flöde för kvalitativ detektion av antigen av Canine Parvovirus (CPV Ag) i avföring
eller kräkningar från hundar.

S

3 DROPS 

C T

3 D R O P S  

C T

2 DROPS 

C T

1 DROP 

C T

1.Ta ut testkassetten ur foliepåsen och använd den så snart som möjligt.  Bästa 
resultat uppnås om testet utförs inom en timme.

2.Samla in hundens ögon- och nässekret med den medföljande 
svabben.  Gör svabben tillräckligt våt. Anmärkning: Samla upp 
ögonsekret från övre och nedre ögonlocken, undvik sekret i ögonvrån.

3.Sätt in den våta svabben i de medföljande plaströren med 
buffert.  Rör om för att säkerställa en god extraktion av provet.

0 4 Placera testkassetten på en ren och jämn yta.
Håll droppmunstycket vertikalt och överför 3 droppar av det extraherade 
provet till provbrunnen (S) i testkassetten, starta sedan timern.

05 Läs resultatet på 5-10 minuter. Tolka inte resultaten efter 15 minuter.

1.Ta ut testkassetten ur foliepåsen och använd den så snart som möjligt.  Bästa 
resultat uppnås om testet utförs inom en timme.

2.Samla in hundarnas färska helblod och separera serum eller plasma från 
blodet så snart som möjligt för att undvika hemolys. Använd endast klara, icke 
hemolyserade prover. Lämna inte proverna i rumstemperatur under längre 
perioder. Serum- och plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar.  
Vid långtidsförvaring ska proverna förvaras vid en temperatur under -20 °C.

03 Placera testkassetten på en ren och jämn yta. Håll droppmunstycket 
vertikalt och överför en droppe1 serum eller plasma och t i l lsätt  omedelbart 
droppar2 buffert i provbrunnen (S), starta sedan timern. Se illustrationen nedan.

0 4 Läs av resultaten efter 10 minuter genom att jämföra T-linjens intensitet 

med det medföljande färgkortet. Tolka inte resultaten efter 15 minuter.

01 Samla in hundens avföring eller kräkningar med 
svabbpinnen.
f rån hundens anus eller på marken.

02 Sätt in den våta bomullstussarna i det medföljande 
plaströret.
med buffert. Rör om för att säkerställa god extraktion 
av provet.

03 Placera testkassetten på en ren och jämn yta.  Håll 
droppmunstycket vertikalt och överför 3 droppar av 
det extraherade provet t il l testkassettens provbrunn 
(S) och starta sedan timern.

0 4 Läs resultatet efter 5 minuter.
Tolka inte resultaten efter 10 minuter.

X OK OK OK X
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SWE-VET8005 /  CAV-II
CAV-II Antigen Rapid Test Cassette (Secretions) är en immunokro- matografisk test med
lateralt flöde för kvalitativ detektion av canin adenovirusantigen (CAV-II Ag) i okulära och
nasala sekret från hundar.

SWE-VET8004 /  CCV
CCV Antigen Rapid Test Cassette (Feces/Vomit)  är en immunokromatografisk 
lateralflödesanalys för kvalitativ detektion av Canine Coronavirus (CCV Ag) i avföring eller 
kräkningar från hundar.

SWE-VET8006 /  CIV
CIV Antigen Rapid Test Cassette (Secretions) är en sandwich lateralflödes
immunokromatografisk test för kvalitativ detektion av antigen av hundinfluensavirus (CIV
Ag) i sekret från ögon och näsa hos hundar.

3 D R O P S  

C T

1. Samla in hundens avföring eller kräkningar med 
svabbpinnen.

f rån hundens anus eller på marken.

2. Sätt in den våta bomullstussarna i det medföljande 
plaströret.

med buffert. Rör om för att säkerställa god extraktion 
av provet.

3.Placera testkassetten på en ren och jämn yta.  Håll 
droppmunstycket vertikalt och överför 3 droppar av 
det extraherade provet t il l provbrunnen (S) på
testkassetten och starta sedan timern.

0 4 Läs resultatet på 5-10 minuter.
Tolka inte resultaten efter 10 minuter.

X OK OK OK X

S
S

3 DROPS 

4 DROPS 

C T
C T

1.Samla in sekret från ögon och näsa med den medföljande svabben.  
Gör svabben tillräckligt våt.

2.Sätt in den våta svabben i det medföljande 
buffertröret.  Rör om det för att säkerställa god 
extraktion av provet.

3. Placera testkassetten på en ren och jämn yta.
Håll droppmunstycket vertikalt och överför 3 droppar av det  
extraherade provet.
till provtagningsbrunnen (S) i testkassetten och starta sedan timern.

0 4 Läs resultatet på 5-10 minuter.
Tolka inte resultaten efter 15 minuter.

1.Samla in sekret från ögon och näsa med den medföljande svabben.  
Gör svabben tillräckligt våt.

2.Sätt in den våta svabben i det medföljande 
buffertröret.  Rör om det för att säkerställa god 
extraktion av provet.

03 Placera testkassetten på en ren och jämn yta.
Håll droppmunstycket vertikalt och överför 4 droppar av det  
extraherade provet.
till provtagningsbrunnen (S) i testkassetten och starta sedan timern.

0 4 Läs resultatet på 5-10 minuter.
Tolka inte resultaten efter 15 minuter.
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5SWE-VET8008 /  C. Bru-LPS
C. Bru-LPS Antibody Rapid Test Cassette (helblod/serum/plasma) är en sandwich
lateralflödes immunokromatografisk analys för kvalitativ detektion av antikroppar mot
brucella LPS hos hundar (C.Bru-LPS Ab) i helblod, serum och plasma från hundar.

SWE-VET8007 /  CHW
CHW Antigen Rapid Test Cassette (helblod/serum/plasma) är en immunokromatografisk
sandwichanalys med lateralt flöde för kvalitativ detektion av hjärtmaskantigen (CHW Ag) i
helblod, serum och plasma från hundar.

SWE-VET8009 /  CPV
Snabbtestkassetten för CPV-ant ikroppar (serum/plasma) är en immunokromatografisk
lateralflödesanalys för semikvantitativ bestämning av antikroppar mot caninparvovirus i
serum eller plasma från hundar.

3 DROPS 

2 DROPS 

C T
C T

1 DROP 

He lb lo d
1 DROP 

Serum/Plasma 
UPP TILL
FILL LINE 
(FYLLNINGSLI
NJE)

C T

C T

01 Samla in kattens färska helblod eller separera serum eller plasma från 
blodet så snart som möjligt för att undvika hemolys. Använd endast klara, icke 
hemolyserade prover. Lämna inte proverna i rumstemperatur under längre 
perioder. Serum- och plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar.  
För långtidsförvaring bör serum- och plasmaprover förvaras under -20 °C.

2. Placera testkassetten på en ren och jämn yta.

3.Håll droppmunstycket vertikalt och överför 1 droppe av provet och t i l lsätt  
omedelbart 3 droppar av buffert i provbrunnarna, starta sedan timern.

4. Läs resultatet på 5-10 minuter.
Tolka inte resultaten efter några minuter.15

01 Samla in hundens färska helblod eller separera serum eller plasma från 
blodet så snart som möjligt för att undvika hemolys. Använd endast klara, icke 
hemolyserade prover.
Lämna inte proverna i rumstemperatur under längre perioder. Serum- och 
plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar. För långtidsförvaring ska 
serum- och plasmaprover förvaras under -20 °C.

2. Placera testkassetten på en ren och jämn yta.

3.För serum och plasma: Håll droppmunstycket vertikalt och dra upp provet till
påfyllningslinjen, överför provet till provbrunnen (S) på testkassetten, vänta 8-10
sekunder, t i l lsätt sedan 2 droppar buffert och starta timern.
För helblod: Håll droppmunstycket vertikalt, dra provet 1 cm ovanför fyllningslinjen
och överför 1 droppe helblod till provbrunnen (S) på testkassetten, vänta i 8-10
sekunder, tillsätt sedan 2 droppar buffert och starta timern.

0 4 Läs resultatet på 5-10 minuter. Tolka inte resultaten efter 15 minuter.

2 DROPS 

C T

1 DROP 

C T

01 Ta ut testkassetten ur foliepåsen och använd den så snart som möjligt.  
Bästa resultat uppnås om testet utförs inom en timme.

02 Samla in hundarnas färska helblod och separera serum eller plasma från 
blodet så snart som möjligt för att undvika hemolys. Använd endast klara, icke 
hemolyserade prover. Lämna inte proverna i rumstemperatur under längre 
perioder. Serum- och plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar.  
Vid långtidsförvaring ska proverna förvaras vid en temperatur under -20 °C.

03 Placera testkassetten på en ren och jämn yta. Håll droppmunstycket 
vertikalt och överför 1 droppe serum eller plasma och t i l lsätt  omedelbart 2 
droppar buffert i provbrunnen (S), starta sedan timern.

0 4 Läs av resultaten efter 10 minuter genom att jämföra T-linjens intensitet 

med det medföljande färgkortet. Tolka inte resultaten efter 15 minuter.
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SWE-VET8011 /  cCRP
cCRP Antigen Rapid Test Cassette (helblod/serum/plasma) är en sandwich lateralflödes
immunokromatografisk analys för semikvantitativ detektion av CRP-antigen i helblod,
serum eller plasma från hundar.

SWE-VET8012 /  LSH
LSH Ant ibody Rapid Test Cassette (helblod/serum/plasma) är en indirekt lateralflödes
immunokromatografisk analys för kvalitativ detektion av leishmania-antikroppar (LSH Ab) i
helblod eller serum och plasma från hundar.

S

3 DROPS 

2 DROPS 

C T
C T

SWE-VET8010 /  cCRP
cCRP Antigen Rapid Test Cassette (Serum/Plasma) är en sandwich lateralflödes
immunokromatografisk analys för kvalitativ detektion av CRP-antigen i serum och plasma
från hundar.

01 Samla in hundarnas färska helblod och separera serum eller  plasma f rån 
blodet  så snart som möjligt för att undvika hemolys. Använd endast klara, icke 
hemolyserade prover.  Lämna inte proverna i rumstemperatur under längre 
perioder. Serum- och plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar. För 
långtidsförvaring bör serum- och plasmaprover förvaras under -20 °C.

2. Placera testkassetten på en ren och jämn yta.

3.Håll den långa droppmunstycket vertikalt och dra serumet el ler  plasman upp 
t i l l  fyllningslinjen, tillsätt till buffertröret och blanda dem väl. Använd sedan den 
andra dropparen (i påsen) för att överföra det blandade provet 2 droppar t i l l  
provbrunn (S) i  testkassetten och starta sedan timern.

0 4 Läs resultatet på 5 minuter. Tolka inte resultaten efter 10 minuter.

1.SAMLA IN PROVER Samla in hundens färska helblod eller  separera serum eller  plasma från blodet  så 
snart som möjligt för att undvika hemolys. Serum- och plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar.  
För långtidsförvaring bör serum- och plasmaprover förvaras under -20 °C. Helblod ska förvaras vid 2-8 °C 
om testet ska användas inom 2 dagar efter insamlingen. Frys inte in helblodsprover.

2.UTDULNING AV PROVER Ul10 av blodprov el ler  5 ul serum eller  plasma kan t i l lsättas direkt med 
kapillärerna i plaströret  med buffert. Observera att den blodfyllda kapillären från ände till ände är 10 ul. 
Stäng röret  och skaka provet kraftfullt med handen i cirka 10 sekunder så att prov och spädningsbuffert 
blandas väl.

03 Placera testkassetten på en ren och jämn yta. Håll droppmunstycket vertikalt och överför 2 droppar av 
det utspädda provet t i l l  provbrunnen (S) i  testkassetten och starta sedan timern.

0 4  Läs av resultaten på 5-10 minuter genom att jämföra T-linjens intensitet med det medföljande 

färgkortet.  Tolka inte resultaten efter 15 minuter.

3 DROPS 
1 DROP 

C T

1.Samla in hundens färska helblod eller separera serum eller plasma från 
blodet så snart som möjligt för att undvika hemolys. Använd endast klara, icke 
hemolyserade speci- mens. Lämna inte proverna i rumstemperatur under längre 
perioder.  Serum- och plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar. 
För långtidsförvaring bör serum- och plasmaprover förvaras under -20 °C.

2. Placera testkassetten på en ren och jämn yta.

03 Håll droppmunstycket vertikalt och överför 1 droppe av provet och t i l lsätt  
omedelbart 3 droppar av buffert i provbrunnarna, starta sedan timern.

0 4 Läs resultatet på 5-10 minuter. Tolka inte resultaten efter 15 minuter.
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7SWE-VET8014 /  CPV + CCV
CPV + CCV Antigen Combo Rapid Test Cassette (Feces/Vomit) är en kombinerad kassett
för att differentiellt diagnostisera närvaron av Canine Parvovirus antigen och Canine
Coronavirus antigen i hundens avföring eller kräkningar.

3 DROPS 

1 DROP 

1 DROP 

SWE-VET8013 /  EHRLICHIA CANIS
Ehrlichia Canis Ant ibody (Ehrli Ab) Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) är
en indirekt lateralflödesimmunokromatografisk analys för kvalitativ detektion av
Ehrlichia Canis-antikroppar (Ehrli Ab) i hundens helblod eller serum och plasma.

1.Samla in hundens färska helblod eller separera serum eller plasma från 
blodet så snart som möjligt för att undvika hemolys. Använd endast klara, icke 
hemolyserade speci- mens. Lämna inte proverna i rumstemperatur under längre 
perioder.  Serum- och plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar. 
För långtidsförvaring bör serum- och plasmaprover förvaras under -20 °C.

2. Placera testkassetten på en ren och jämn yta.

3.Håll droppmunstycket vertikalt och överför 1 droppe av provet och t i l lsätt  
omedelbart 3 droppar av buffert i provbrunnarna, starta sedan timern.

3 DROPS 

C T

0 4 Läs resultatet på 5-10 minuter. Tolka inte resultaten efter 15 minuter.

SWE-VET8015 /  CDV+CPV
CDV+CPV Ant ibody Combo Rapid Test Cassette (Serum/Plasma) är en kombinerad
kassett för semikvantitativ detektion av Canine Distemper Virus Antibody och Canine
Parvovirus Antibody i hundars serum eller plasma.

0 4 Ta ut testkassetten ur foliepåsen och använd den så snart som möjligt.  
Bästa resultat uppnås om testet utförs inom en timme.

02 Samla in hundarnas färska helblod och separera serum eller plasma från 
blodet så snart som möjligt för att undvika hemolys. Använd endast klara, icke 
hemolyserade prover.  Lämna inte proverna i rumstemperatur under längre 
perioder. Serum- och plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar. Vid 
långtidsförvaring ska proverna förvaras vid en temperatur under -20 °C.

01 Samla in hundens avföring eller kräkningar med 
svabbpinnen.
f rån hundens anus eller på marken.

02 Sätt in den våta bomullstussarna i det medföljande 
plaströret.
med buffert. Rör om för att säkerställa god extraktion 
av provet.

03 Placera testkassetten på en ren och jämn yta.  Håll 
droppmunstycket vertikalt och överför 3 droppar av 
det extraherade provet t il l testkassettens provbrunn 
(S) och starta sedan timern.

0 4 Läs av resultatet efter 5-10 minuter.
Tolka inte resultaten efter 10 minuter.

03 Placera testkassetten på en ren och jämn yta. Håll droppmunstycket vertikalt 
och överför en droppe1 serum eller plasma och t i l lsätt  omedelbart 2 droppar 
buffert i varje provbrunn (S) separat, starta sedan timern.

0 4 Läs av resultaten på 10 minuter genom att  jämföra T-linjens intensitet med 

det medföljande färgkortet. Tolka inte resultaten efter 15 minuter.

X OK OK OK X

3 D R O P S  
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SWE-VET8017 /  CDV+CPV
CDV+CPV Antigen Combo Rapid Test Cassette (Secretions+ Feces/Vomit) är en
lateralflödes immunokromatografisk analys för kvalitativ detektion av Canine Distemper
Virus (CDV Ag) i hundens nasala/okulära sekret och Canine Parvovirus (CPV Ag) i hundens
avföring eller kräkningar.

SWE-VET8016 /  CPV + CCV + GL
CPV + CCV + Giardia Lamblia Ant igen Combo Rapid Test Cassette (Feces/Vomit) är en
kombinerad kassett för att differentiellt diagnostisera närvaron av Canine Parvovirus
antigen och Canine Coronavirus antigen och Giardia lamblia antigen i hundens avföring
eller kräkningar.

SWE-VET8018 /  CE + LSH
Canis Ehrlichia Ant ibody + LSH Ant ibody Combo Rapid Test Cassette
(helblod/serum/plasma) är en kombinerad kassett för att differentiellt diagnostisera
närvaron av Canine Ehr- lichia-antikroppar och Canine Leishmania-antikroppar i hundens
helblod, serum eller plasma.

1.Samla in färska helblods-, serum- eller plasmaprover från hundar och se till att 
proverna inte är grumliga eller utfällda. Använd endast klara, icke hemolyserade prover.
Lämna inte proverna i rumstemperatur under längre perioder. Serum- och 
plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar. För långtidsförvaring bör 
serum- och plasmaprover förvaras under -20 °C.

2. Placera testkassetten på en ren och jämn yta.

3.Håll droppmunstycket vertikalt och överför 1 droppe av provet och t i l lsätt  
omedelbart 3 droppar buffert i varje provbrunn (S), starta sedan timern. Se 
illustrationen bredvid.

1 DROP.                 3 DROPS 
4. Läs resultatet på 5-10 minuter. Tolka inte resultaten efter 15 minuter.

Anmärkning: Om testlinjen är mycket stark eller till och med mörkare än kontrolllinjen eller 
om kontrolllinjen försvinner, kan det vara ett starkt positivt prov som inte är ogiltigt. Det 
rekommenderas att späda provet 3-5 gånger med buffert och testa på nytt med

ett nytt test för att bekräfta resultatet.

01 Samla in hundens avföring eller kräkningar med 
svabbpinnen.
f rån hundens anus eller på marken.

02 Sätt in den våta bomullstussarna i det medföljande 
plaströret.
med buffert. Rör om för att säkerställa god extraktion 
av provet.03 Placera testkassetten på en ren och jämn yta.  Håll 
droppmunstycket vertikalt och överför 3 droppar av 
det extraherade provet t il l testkassettens provbrunn 
(S) och starta sedan timern.

0 4 Läs av resultatet efter 5-10 minuter.
Tolka inte resultaten efter 10 minuter.

X OK OK OK X

X OK OK OK X

3 D R O P S  

3 - 4  DROPS 

01 Ta ut testkassetten ur foliepåsen och använd den så snart som möjligt.  
Bästa resultat uppnås om testet utförs inom en timme.

02 PROVTAGNING: A.FÖR AVFÖRING/SPILLNING: Samla in hundens avföring eller 
kräkningar med svabbpinnen från hundens anus eller på marken. Sätt in den våta 
svabben i det medföljande plaströret med buffert. Rör på det för att säkerställa att 
provet extraheras på ett bra sätt.
B. FÖR SEKRET: Samla in hundens ögon- och nässekret med en annan medföljande 
svabb. Gör svabben tillräckligt våt. Anmärkning: Samla upp ögonsekret från övre och 
nedre ögonlocken, undvik sekret i ögonvrån. sätt in den våta svabben i samma plaströr 
med buffert. Rör på det för att säkerställa en god extraktion av provet.

03 Placera testkassetten på en ren och jämn yta. Håll droppmunstycket vertikalt och 
överför 3-4 droppar av det extraherade provet t il l provbrunnen (S) på 
testkassetten och starta sedan timern. Se illustrationen nedan.

0 4 Läs resultatet på 5-10 minuter. Tolka inte resultaten efter 15 minuter.
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SWE-VET8021 /  FeLV
FeLV Antigen Rapid Test Cassette (helblod/serum/plasma) är en sandwich lateralflödes
immunokromatografisk test för kvalitativ detektion av kattleukemivirusantigen (FeLV Ag) i
kattdjurens helblod eller serum och plasma.

SWE-VET8020 /  FPV
FPV Antigen Rapid Test Cassette (Feces/Vomit) är en lateralflödes
immunokromatografisk analys för kvalitativ detektion av Feline Panleucopenia Virus (FPV
Ag) i katters avföring eller kräkningar.

01 Ta ut testkassetten ur foliepåsen och använd den.

SWE-VET8019 /  CE + LSH + CHW
Canis Ehrlichia Ant ibody +LSH Ant ibody+ CHW Antigen Combo Rapid Test Cassette
(helblod/Serum/Plasma) är en kombinerad kassett för att differentiellt diagnostisera
förekomsten av Canine Ehrlichia-antikroppar, Canine Leishmania-antikroppar och Canine
Heartworm-antigen i helblod, serum eller plasma från hundar.
1.Samla in färska helblods-, serum- eller plasmaprover från hundar och se till att 
proverna inte är grumliga eller utfällda. Använd endast klara, icke hemolyserade prover.  
Lämna inte proverna i rumstemperatur under längre perioder. Serum- och 
plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar. För långtidsförvaring bör serum-
och plasmaprover förvaras under -20 °C.

2. Placera testkassetten på en ren och jämn yta.

3.Håll droppmunstycket vertikalt och överför 1 droppe av provet och t i l lsätt  omedelbart 3
droppar buffert i varje provbrunn (S), starta sedan timern. Se illustrationen ovan.

4. Läs resultatet på 5-10 minuter. Tolka inte resultaten efter 15 minuter.

Anmärkning: Om testlinjen är mycket stark eller till och med mörkare än 
kontrolllinjen eller om kontrolllinjen försvinner, kan det vara ett starkt positivt prov 
som inte är ogiltigt.
Det rekommenderas att späda provet 3-5 gånger med bufferten och göra ett 
nytt test med ett nytt test för att bekräfta resultatet.

1 DROP3 D R O P S  

3 D R O P S  

C T

den så snart som möjligt. De bästa resultaten uppnås om 
analysen utförs inom en timme.

2.Samla upp kattens avföring eller kräkningar med en 
svabb från kattens anus eller på marken.

3.Sätt in den våta svabben i det medföljande röret 
med testbuffert. Rör om det för att säkerställa god 
extraktion av provet.

4.Placera testkassetten på en ren och jämn yta.  Håll 
droppmunstycket vertikalt och överför 3 droppar av 
det extraherade provet t il l testkassettens provbrunn 
(S) och starta sedan timern. Se illustrationen nedan.

5. Läs resultatet efter 5 minuter.
Tolka inte resultaten efter 10 minuter.

X OK OK OK X

01 Samla in kattens färska helblod eller separera serum eller plasma från 
blodet så snart som möjligt för att undvika hemolys. Använd endast klara, icke 
hemolyserade prover. Lämna inte proverna i rumstemperatur under längre 
perioder. Serum- och plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar.  
För långtidsförvaring bör serum- och plasmaprover förvaras under -20 °C.

2. Placera testkassetten på en ren och jämn yta.

3.Håll droppmunstycket vertikalt och överför 1 droppe av provet och t i l lsätt  
omedelbart 4 droppar av buffert i provbrunnarna, starta sedan timern.

0 4 Läs resultatet efter 10 minuter.
Tolka inte resultaten efter 15 minuter.

4 DROPS 

C T

1 DROP 

C T
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SWE-VET8023 /  FCoV
FCoV Antigen Rapid Test Cassette (Ascites/Hydrothorax) är en sandwich lateral flow im-
munokromatografisk test för kvalitativ detektion av felint coronavirusantigen (FCoV Ag) i
ascites eller hydrothorax hos kattdjur.

SWE-VET8022 /  FIV
FIV Ant ibody Rapid Test Cassette (Helblod/Serum/Plasma) är en sandwich lateralflödes
immunokromatografisk test för kvalitativ detektion av antikroppar mot felint
immunbristvirus (FIV Ab) i helblod eller serum och plasma från kattdjur.

01 Samla in kattens färska helblod eller separera serum eller plasma från 
blodet så snart som möjligt för att undvika hemolys. Använd endast klara, icke 
hemolyserade prover. Lämna inte proverna i rumstemperatur under längre 
perioder. Serum- och plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar.  
För långtidsförvaring bör serum- och plasmaprover förvaras under -20 °C.

2. Placera testkassetten på en ren och jämn yta.

3.Håll droppmunstycket vertikalt och överför 1 droppe av provet och t i l lsätt  
omedelbart 4 droppar av buffert i provbrunnarna, starta sedan timern.

0 4 Läs resultatet på 5-10 minuter.
Tolka inte resultaten efter 15 minuter.

1.Samla ul500 färska ascites- eller hydrothoraxprover med 1ml-injektor 
och se till att proverna inte är grumliga eller utfällda.
Ti l lsät t  ul500 ascites- eller hydrothoraxproverna i plaströr 
med buffert och blanda väl.

2.Placera testkassetten på en ren och jämn yta.  Håll 
droppmunstycket vertikalt och överför 6 droppar av 
provextraktionen t il l provbrunnen (S), starta sedan timern.

3. Läs resultatet på 10-20 minuter.
Tolka inte resultaten efter 30 minuter.

4 DROPS 

C T

1 DROP 

C T

6 DROPS 

C T

S

4 DROPS 

C T

SWE-VET8024 /  FCV
FCV Antigen Rapid Test Cassette (Secretions) är en sandwich lateral flow
immunokromatografisk test för kvalitativ detektion av Feline Calicivirus antigen (FCV Ag) i
sekret från ögon och näsa hos kattdjur.

1.Samla in kattdjurets ögon- och nässekret med svabbpinnen.  
Gör svabben tillräckligt våt.
Obs: Samla upp ögonsekret från övre och nedre 
ögonlocken; undvik sekret från ögonvrån.

2.Sätt in den våta svabben i det medföljande 
buffertröret .  Rör om det för att säkerställa en god 
extraktion av provet.

03 Placera testkassetten på en ren och jämn yta.
Håll droppmunstycket vertikalt och överför 4 droppar av det 
extraherade provet t il l provbrunnen (S) i testkassetten, starta sedan 
timern.

0 4 Läs resultatet på 5-10 minuter. Tolka inte resultaten efter 15 minuter.
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SWE-VET8025 /  FIPV

SWE-VET8026 /  FIV
FIV Ant ibody +FeLV Antigen Combo Rapid Test Cassette (Helblod/Serum/Plasma) är en
kombinerad kassett för att differentiellt diagnostisera förekomsten av Feline
Immunodeficiency Antibody och Feline Leukemia Virus antigen i kattdjurets helblod eller
serum och plasma.

01 Samla in kattens färska helblod eller separera serum eller plasma från 
blodet så snart som möjligt för att undvika hemolys. Använd endast klara, 

icke hemolyserade prover. Lämna inte proverna i rumstemperatur under 

längre perioder. Serum- och plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 

dagar.  För långtidsförvaring bör serum- och plasmaprover förvaras under -20 

°C.

S
S

2 DROPS 

4 DROPS 

C T
C T

SWE-VET8027 /  FHV
FHV Antigen Rapid Test Cassette (Eye Secretion) är en sandwich lateral flow immunokro-
matografisk test för kvalitativ detektion av Feline Herpes virus antigen (FHV Ag) i
kattdjurens konjunktiva vätska (ögonsekret).

1. Samla upp kattdjurets ögonsekret med svabbpinnen.
Gör svabben tillräckligt våt. Obs: Samla upp ögonsekret från övre och 

nedre ögonlocken, undvik sekret i ögonvrån.

2.Sätt in den våta svabben i det medföljande 
buffertröret.  Rör om det för att säkerställa en god 
extraktion av provet.

03 Placera testkassetten på en ren och jämn yta.
Håll droppmunstycket vertikalt och överför 2 droppar av det extraherade 
provet t il l provbrunnen (S) i testkassetten, starta sedan timern.

0 4 Läs resultatet efter 5 minuter.
Tolka inte resultaten efter 10 minuter.

FÖR ASCITESPROV:
a. Samla in ascites hos kattdjur med provbehållare.
b.Placera testkassetten på en ren och jämn yta. Håll droppmunstycket vertikalt 
och överför 1 droppe prov och t i l lsätt  omedelbart 3 droppar buffert i 
provbrunnen (S), starta sedan timern.

02 Läs resultatet på några minuter15.
Tolka inte resultaten efter 20 minuter.

X OK OK OK X

FIPV Antigen Rapid Test Cassette (Feces/Ascites) är en immunokromatografisk test för 
kvalitativ detektion av Feline Infectious Peritonitis Virus antigen (FIPV).
Ag) i kattens avföring eller ascites.

01 FÖR AVFÖRINGSTEST:
a. Samla in kattens avföring med svabbpinnen från kattens anus eller
från marken. b. Sätt in den våta svabben i det buffertrör som medföljer
kitet. Virvla och skaka för att säkerställa tillräcklig provutvinning.
c. Placera testkassetten på en ren och jämn yta. Håll droppmunstycket 
vertikalt och överför droppar4 av det extraherade provet t il l provbrunnen 
(S) i testkassetten, starta sedan timern. Se illustrationen nedan.

FECES-TEST

ASCITES-TEST

1 DROP 
+
3 DROPS 

02 Placera testkassetten på en ren och jämn yta.

03 Håll droppmunstycket vertikalt och överför 1 droppe av provet t il l 
provbrunnarna och t i l lsätt  omedelbart 4 droppar av buffert i 
provbrunnarna, och starta sedan timern.

0 4 Läs resultatet på 5-10 minuter.
Tolka inte resultaten efter 15 minuter.

4 DROPS 1 DROP 
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SWE-VET8028/  FSAA
Snabbtestkassett för kat tserum-amylo id A-ant igen ( fSAA) (helblod/serum/plasma) är
en immunokromatografisk sandwichanalys med lateralt flöde för semikvantitativ detektion
av kattserum-amyloid A-antigen i helblod, serum eller plasma.

SWE-VET8029 /  CSFV
Snabbtestkassetten för CSFV-ant ikroppar (serum/plasma) är en snabb kromatografisk
im- munoassay för kvalitativ detektion av antikroppar mot klassisk svinpestvirus i serum
eller plasma.

1.Ta ut testkassetten ur foliepåsen och använd den så snart som möjligt.  Bästa 
resultat uppnås om testet utförs inom en timme.

2.Samla in färskt helblod och separera serum eller plasma från blodet så snart som möjligt för att 
undvika hemolys. Använd endast klara, icke hemolyserade prover. Lämna inte proverna i rumstemperatur 
under längre perioder. Serum- och plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar. Vid 
långtidsförvaring ska proverna förvaras vid en temperatur under -20 °C.

2 DROPS 

C T
C T

SWE-VET8030 /  PRRSV
Kassetten för snabbtest av PRRSV-ant ikroppar (serum/plasma) är en snabb
kromatografisk immunoassay för kvalitativ detektion av antikroppar mot Porcine
Reproductive and Respiratory Syndrome Virus i serum eller plasma.

1.Ta ut testkassetten ur foliepåsen och använd den så snart som möjligt.  Bästa 
resultat uppnås om testet utförs inom en timme.

2.Samla in färskt helblod och separera serum eller plasma från blodet så snart som möjligt för att 
undvika hemolys. Använd endast klara, icke hemolyserade prover. Lämna inte proverna i rumstemperatur 
under längre perioder. Serum- och plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar. Vid 
långtidsförvaring ska proverna förvaras vid en temperatur under -20 °C.

3.Placera testkassetten på en ren och jämn yta. Håll droppmunstycket vertikalt och överför 3 droppar 
serum eller plasma till testkassettens provbrunn (S) och starta sedan timern.

3 DROPS 
4. Läs resultaten efter 10 minuter.
Tolka inte resultaten efter 20 minuter.

1.SAMLA IN PROVER Samla in hundens färska helblod eller  separera serum eller  plasma från blodet  så 
snart som möjligt för att undvika hemolys. Serum- och plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar.  
För långtidsförvaring bör serum- och plasmaprover förvaras under -20 °C. Helblod ska förvaras vid 2-8 °C 
om testet ska användas inom 2 dagar efter insamlingen. Frys inte in helblodsprover.

2.UTDULNING AV PROVER Ul10 av blodprov el ler  5 ul serum eller  plasma kan t i l lsättas direkt med 
kapillärerna i plaströret  med buffert. Observera att den blodfyllda kapillären från ände till ände är 10 ul. 
Stäng röret  och skaka provet kraftfullt med handen i cirka 10 sekunder så att prov och spädningsbuffert 
blandas väl.

03 Placera testkassetten på en ren och jämn yta. Håll droppmunstycket vertikalt och överför 2 droppar av 
det utspädda provet t i l l  provbrunnen (S) i  testkassetten och starta sedan timern.

0 4  Läs av resultaten på 10 minuter genom att jämföra T-linjens intensitet med det medföljande 

färgkortet.  Tolka inte resultaten efter 15 minuter.

3.Placera testkassetten på en ren och jämn yta. Håll droppmunstycket vertikalt och överför 2 droppar av 
serum eller plasma till testkassettens provbrunn (S) och starta sedan timern.

4. Läs resultaten efter 10 minuter
Tolka inte resultaten efter 20 minuter.

S

2 DROPS 

C T

S
S
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SWE-VET8031 /  SVIN
Snabbtestkassetten (Serum/Plasma) för ant ik roppar mot Ant i -A-v i rus av mul- och
klövsjuka hos svin (P.FMDV-A Ab) är en immunokromatografisk analys med sidoflöde för
kvalitativ detektion av antikroppar mot serotyp-A av mul- och klövsjuka hos svin i serum
och plasma. Det är avsett för övervakning av FMDV-A-antikroppsnivån och utgör en viktig
referens för vaccinationsplanen.

SWE-VET8032 /  SVINCIRKOVIRUS
Snabbtestkassett för ant ikroppar mot PCV-2 (Porcine Circovirus Type-2) (Serum/Plasma)
är en snabbkromatografisk immunoassay för kvalitativ detektion av antikroppar av typ 2 mot
Porcine Circovirus i serum eller plasma från grisar.

01 Ta ut testkassetten ur foliepåsen och använd den så snart som möjligt.  Bästa 
resultat uppnås om testet utförs inom en timme.

SWE-VET8033 /  PRV-GB
PRV-gB-antikroppskassetten för snabbtest (serum/plasma) är en snabb kromatografisk
immunoassay för kvalitativ detektion av gB-antikroppar mot svinpseudorabiesvirus i serum
eller plasma.

1.Ta ut testkassetten ur foliepåsen och använd den så snart som möjligt.  Bästa 
resultat uppnås om testet utförs inom en timme.

2.Samla in färskt helblod och separera serum eller plasma från blodet så snart som möjligt för 
att undvika hemolys. Använd endast klara, icke hemolyserade prover. Lämna inte proverna i 
rumstemperatur under längre perioder. Serum- och plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp 
till 3 dagar. Vid långtidsförvaring ska proverna förvaras vid en temperatur under -20 °C.

3.Placera testkassetten på en ren och jämn yta. Håll droppmunstycket vertikalt och överför 
droppar2 av serum eller plasma till testkassettens provbrunn (S) och starta sedan timern.

2 DROPS 
4. Läs resultaten efter 10 minuter..
Tolka inte resultaten efter 20 minuter.

02 Samla färskt helblod och separera serum eller plasma från blodet så snart som möjligt för att 
undvika hemolys. Använd endast klara, icke hemolyserade prover. Lämna inte proverna i rumstemperatur 
under längre perioder. Serum- och plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar. Vid 
långtidsförvaring ska proverna förvaras vid en temperatur under -20 °C.

3.Placera testkassetten på en ren och jämn yta. Håll droppmunstycket vertikalt och överför 2 droppar av 
serum eller plasma till testkassettens provbrunn (S) och starta sedan timern.

4.Läs resultaten efter 10-15 minuter.  
Tolka inte resultaten efter 20 minuter.

1.Samla in svinens färska helblod och separera serum eller plasma från blodet så 
snart som möjligt för att undvika hemolys. Använd endast klara, icke hemolyserade 
prover. Lämna inte proverna i rumstemperatur under längre perioder. Serum- och 
plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar. Vid långtidsförvaring ska 
proverna förvaras vid en temperatur under -20 °C.

2.Ta ut testkassetten ur foliepåsen och använd den så snart som möjligt.  
Bästa resultat uppnås om testet utförs inom en timme.

03 Placera testkassetten på en ren och jämn yta.
Håll droppmunstycket vertikalt och överför 1 droppe av provet och t i l lsätt
omedelbart 2 droppar buffert i provtagningsbrunnen (S) i testkassetten och starta 
sedan timern.

0 4 Läs resultaten på 5-10 minuter. Tolka inte resultaten efter 15 minuter.

2 DROPS 

C T

1 DROP 

C T

2 DROPS 

C T

S

C T

S
SS
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SWE-VET0834 /  PRV-GE
Kassetten för snabbtest av PRV-gE-ant ikroppar (serum/plasma) är en snabb
kromatografisk immunoassay för kvalitativ detektion av gE-antikroppar mot
svinpseudorabiesvirus i serum eller plasma.

1.Ta ut testkassetten ur foliepåsen och använd den så snart som möjligt.  Bästa 
resultat uppnås om testet utförs inom en timme.

2.Samla in färskt helblod och separera serum eller plasma från blodet så snart som möjligt för 
att undvika hemolys. Använd endast klara, icke hemolyserade prover. Lämna inte proverna i 
rumstemperatur under längre perioder. Serum- och plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp 
till 3 dagar. Vid långtidsförvaring ska proverna förvaras vid en temperatur under -20 °C.

SWE-VET8036 /  GIARDIA LAMBLIA
Giardia lamblia Rapid Test Cassette (Feces) är en immunokromatografisk analys med 
sidoflöde för kvalitativ detektion av Giardia lamblia antigen i djurens avföring.

01 Samla en tillräcklig mängd avföring (1-2 ml eller 1-2 g) i en ren och torr provtagningsbehållare

för att få tillräckligt med patogener. Bäst resultat erhålls om analysen utförs inom 6 timmar
efter insamlingen. Insamlat prov kan förvaras i flera dagar3 vid 2-8 °C om det inte testas inom
några timmar6. För långtidsförvaring bör proverna förvaras under -20 °C.
FÖR BEHANDLING AV FECALPROVER: För fasta prover: Skruva av locket på provtagningsröret
och stick sedan slumpmässigt in provtagningsapplikatorn i avföringsprovet på minst tre olika
ställen för att samla in cirka 50 mg avföring (motsvarande 1/4 av en ärta). Skopa inte upp det
fekala provet. För flytande prov: Håll dropparen vertikalt, sug upp avföringsprov och överför
sedan 2 droppar av det flytande provet till provsamlingsröret som innehåller
extraktionsbufferten. Dra åt locket på provtagningsröret och skaka sedan provtagningsröret
kraftigt för att blanda provet och extraktionsbufferten. Låt uppsamlingsröret reagera i 2
minuter.

03 Placera testkassetten på en ren och jämn yta. Håll droppmunstycket vertikalt och överför 
droppar2 av serum eller plasma till testkassettens provbrunn (S) och starta sedan timern.

0 4 Läs resultaten efter 10 minuter.
Tolka inte resultaten efter 20 minuter.

2 DROPS 

C T

S

2.Låt påsen få rumstemperatur innan du öppnar den. Ta ut testkassetten ur foliepåsen och
använd den så snart som möjligt. Bäst resultat uppnås om testet utförs omedelbart efter det
att foliepåsen öppnats.
3.Håll provtagningsröret upprätt och skruva av provtagningsrörets spets. Vänd
provtagningsröret och överför 2 fulla droppar av det extraherade provet t i l l
provtagningsbrunnen (S) i testkassetten, starta sedan timern. Undvik att fånga upp luftbubblor
i provbrunnen (S).
4.Läs av resultaten efter 10 minuter efter det att provet har
lämnats ut. Läs inte av resultaten efter 20 minuter.

2 DROPS 

2 DROPS 

C
TCT

SER U M/PL ASMA 
u p p  t i l l  
f y l l n i n g s l i n j e n  

H E L A  BL OD ET 
Ö v e r  1 cm ö v e r  
f y l l n i n g s l i n j e n  

CT

SWE-VET8035 /  TRI
Snabbtestkassetten för TRI-ant ikroppar  (helblod/serum/plasma) är en snabb 
kromatografisk immunoassay för kvalitativ detektion av antikroppar mot Trichinella i 
svinens blod.
helblod eller serum och plasma.
1.Ta ut testkassetten ur foliepåsen och använd den så snart som möjligt.  Bästa 
resultat uppnås om testet utförs inom en timme.

2.Samla in svinens färska helblod eller separera serum eller plasma från blodet 
så snart som möjligt för att undvika hemolys. Använd endast klara, icke 
hemolyserade prover.
Lämna inte proverna i rumstemperatur under längre perioder. Serum- och 
plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar. Vid långtidsförvaring ska 
proverna förvaras vid en temperatur under -20 °C.

3. Placera testkassetten på en ren och jämn yta.

4.FÖR SERUM OCH PLASMA: Håll droppmunstycket vertikalt och dra upp provet
t i l l påfyllningslinjen och överför provet t i l l provtagningsbrunnen (S) i
testkassetten, vänta 8-10 sekunder, tillsätt sedan 2 droppar buffert och starta
timern.
FÖR HELBLOD: Håll dropparen vertikalt, dra provet 1 cm ovanför fyllningslinjen och 
överför 1 droppe helblod t i l l  provtagningsbrunnen (S) på testkassetten, vänta 8-10 
sekunder, tillsätt sedan 2 droppar buffert och starta timern.

0 4 Läs resultatet på 5-10 minuter. Tolka inte resultaten efter 15 minuter.
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15SWE-VET8038 /  TOXO IgG/ IgM
Toxo IgG/IgM Ant ibody Rapid Test Cassette (helblod/serum/plasma) är en sandwich
lateralflödes immunokromatografisk test för kvalitativ detektion av Toxoplasma antikropp
(Toxo IgG/IgM Ab) i djurens helblod eller serum och plasma.

01 Samla in färskt helblod eller separera serum eller plasma från blodet så 
snart som möjligt för att undvika hemolys. Använd endast klara, icke 
hemolyserade prover.
Lämna inte proverna i rumstemperatur under längre perioder.  Serum-
och plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar.
För långtidsförvaring bör serum- och plasmaprover förvaras 
under -20 °C.

SWE-VET8037 /  TOXO
Toxo Antigen Rapid Test Cassette (Feces/Serum/Plasma) är en sandwich lateralflödes
immunokromatografisk analys för kvalitativ detektion av Toxoplasma gondii antigen (Toxo
Ag) i djurens avföring eller serum och plasma.

01 Ta ut testkassetten ur foliepåsen och använd den så snart 
som möjligt. Bästa resultat uppnås om testet utförs inom en 
timme.

SWE-VET8039 /  BOVIN BRUCELLA
Snabbtestkassetten för Bovine Brucella Antigen (helblod/serum/plasma) är en
immunokromatografisk analys med sidoflöde för kvalitativ detektion av Bovine Brucella
Antigen (B.Brucella Ag) i serum, plasma eller helblod från nötkreatur.

01 Samla in färskt helblod eller separera serum eller plasma från 
blodet så snart som möjligt för att undvika hemolys. Använd endast 
klart, icke hemolyserat
prover. Lämna inte proverna i rumstemperatur under längre perioder. 
Serum- och plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till
till 3 dagar. För långtidsförvaring ska serum- och plasmaprover 
förvaras vid en temperatur under -20 °C.

02 Placera testkassetten på en ren och jämn yta.
Håll droppmunstycket vertikalt och överför en droppe1 prov och t i l lsätt  
omedelbart 3 droppar buffert i provbrunnen (S), starta sedan timern.

03 Läs resultatet på 5-10 minuter.
Tolka inte resultaten efter 15 minuter.

02 Placera testkassetten på en ren och jämn yta.
För serum och plasma: Håll droppmunstycket vertikalt, dra provet ca 1 cm 
över fyllningslinjen och överför 2 droppar av serum eller plasma t i l l  
provbrunnen (S), tillsätt sedan 2 droppar buffert i buffertbrunnen (B).  
Starta timern.

För helblodsprov: Håll droppmunstycket vertikalt, dra provet ca 1 cm 
ovanför fyllningslinjen och överför en droppe1 helblod t i l l  provbrunnen 
(S), t i l lsätt  sedan 2 droppar buffert i buffertbrunnen (B).

Starta timern.

03 Läs resultatet efter 10 minuter. Tolka inte resultaten efter 20 minuter.

02 För serum/plasma: a. Samla in färskt helblod och 
separera serum eller plasma från blodet så snart som 
möjligt för att undvika hemolys. Lämna inte proverna i 
rumstemperatur under längre perioder. Serum- och 
plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar. Vid 
långtidsförvaring ska proverna förvaras vid en temperatur 
under -20 °C.
b. Håll droppmunstycket vertikalt och överför en droppe1 av 
provet och tillsätt omedelbart 2 droppar buffert i 
provbrunnen (S), starta sedan timern. För avföring: a. Samla 
in färsk avföring med den medföljande svabben. Mängden 
avföring b. För in den våta svabben i plaströren med buffert. 
Rör om det för att säkerställa god extraktion av provet. c. 
Överför 3 droppar extraktionsprov till provbrunnarna.

03 Tolka resultatet på 5-10 minuter.
Resultatet efter 15 minuter betraktas endast som referens.
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SWE-VET8041 /  B.FMDV-A aB
Snabbtestkassetten (Serum/Plasma) för ant ikroppar mot viruset av mul- och klövsjuka
hos nötkreatur (B.FMDV-A Ab) är en immunokromatografisk analys med sidoflöde för
kvalitativ detektion av antikroppar mot serotyp A av mul- och klövsjuka hos nötkreatur i
serum och plasma. Det är avsett för övervakning av FMDV-A-antikroppsnivån och utgör en
viktig referens för vaccinationsplanen.

SWE-VET8040 /  BOVIN TUBERKULOS
Snabbtestkassetten för ant ik roppar mot bovin tuberkulos (serum/plasma) är en
immunokromatografisk analys med sidoflöde för kvalitativ detektion av antikroppar mot
bovin tuberkulos (BTB Ab) i serum eller plasma från nötkreatur.

SWE-VET8042 /  BVDV
Snabbtestkassetten för BVDV-ant i k roppar (serum/plasma) är en snabb kromatografisk
immunoassay för kvalitativ detektion av antikroppar mot viruset bovin virusdiarré i
serum eller plasma från nötkreatur.

1.Samla in svinens färska helblod och separera serum eller plasma från blodet så 
snart som möjligt för att undvika hemolys. Använd endast klara, icke hemolyserade 
prover. Lämna inte proverna i rumstemperatur under längre perioder. Serum- och 
plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar. Vid långtidsförvaring ska 
proverna förvaras vid en temperatur under -20 °C.

2. Placera testkassetten på en ren och jämn yta.

3. Håll droppmunstycket vertikalt och överför en droppe1 av provet och t i l lsätt  
omedelbart

2 droppar buffert i provtagningsbrunnen (S) i testkassetten och starta sedan timern.

0 4  Läs resultaten på 5-10 minuter.  
Tolka inte resultaten efter 15 minuter.

1.Samla in svinens färska helblod och separera serum eller plasma från blodet så 
snart som möjligt för att undvika hemolys. Använd endast klara, icke hemolyserade 
prover.
Lämna inte proverna i rumstemperatur under längre perioder. Serum- och 
plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar. Vid långtidsförvaring ska 
proverna förvaras vid en temperatur under -20 °C.

2.Ta ut testkassetten ur foliepåsen och använd den så snart som möjligt.  
Bästa resultat uppnås om testet utförs inom en timme.

03 Placera testkassetten på en ren och jämn yta. Håll droppmunstycket vertikalt 
och överför 1 droppe prov och t i l lsätt  omedelbart 2 droppar analysbuffert i  
provbrunnen (S) på testkassetten, starta sedan timern.

0 4 Läs resultaten på 5-10 minuter. Tolka inte resultaten efter 15 minuter.

1.Ta ut testkassetten ur foliepåsen och använd den så snart som möjligt.  Bästa 
resultat uppnås om testet utförs inom en timme.

2.Samla in färskt helblod och separera serum eller plasma från blodet så snart 
som möjligt för att undvika hemolys. Använd endast klara, icke hemolyserade prover. 
Lämna inte proverna i rumstemperatur under längre perioder. Serum och plasma
Proverna kan förvaras vid 2-8 °C i upp till tre dagar. Vid långtidsförvaring ska proverna 
förvaras vid en temperatur under -20 °C.

3.Placera testkassetten på en ren och jämn yta. Håll droppmunstycket vertikalt och 
överför en droppe1 serum eller plasma och t i l lsätt  omedelbart 2 droppar buffert i 
provbrunnen (S), starta sedan timern.

4. Läs resultaten 10 minuter. Tolka inte resultaten efter 20 minuter.
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17SWE-VET8044 /  FMDV-O AB
Snabbtestkassett för mul- och klövsjukevirus Anti-O-antikroppar (FMDV-O Ab) (serum)
/Plasma) är en immunokromatografisk lateralflödesanalys för kvalitativ detektion av
antikroppar mot serotyp-O av mul- och klövsjuka i serum eller plasma från svin eller
nötkreatur. Det är avsett för övervakning av nivån av FMDV-O-antikroppar och utgör en
viktig referens för vaccinationsplanen.

SWE-VET8043 /  CE
CE Ant ibody Rapid Test Cassette (Serum/Plasma) är en immunokro- matografisk
sandwichanalys för kvalitativ detektion av Hydatid-antikroppar (CE Ab) i serum och
plasma.

SWE-VET8045
Snabbtestkassetten för ant ikroppar mot icke strukturellt protein av mul- och
klövsjukevirus (FMD NSP Ab) (serum/plasma) är en immunokromatografisk analys med
sidoflöde för kvalitativ detektion av infekterade FMDV-antikroppar i serum eller plasma
från svin eller nötkreatur. Det är avsett för övervakning av nivån av MKS NSP-antikroppar
och för utvärdering av djurets infektionsstatus.

1.Samla in färskt helblod från svin eller nötkreatur och separera serum eller plasma från blodet så snart 
som möjligt för att undvika hemolys. Använd endast klara, icke hemolyserade prover. Lämna inte proverna i 
rumstemperatur under längre perioder. Serum- och plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar.  
För långtidsförvaring bör proverna förvaras under -20 °C.

2.Ta ut testkassetten ur foliepåsen och använd den så snart som möjligt.  
Bästa resultat uppnås om testet utförs inom en timme.

01 Samla in svinens färska helblod och separera serum eller plasma från blodet så 
snart som möjligt för att undvika hemolys. Använd endast klara, icke hemolyserade 
prover. Lämna inte proverna i rumstemperatur under längre perioder. Serum- och 
plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar. Vid långtidsförvaring ska 
proverna förvaras vid en temperatur under -20 °C.

2. Placera testkassetten på en ren och jämn yta.

3. Håll droppmunstycket vertikalt och överför 1 droppe av provet och t i l lsätt
omedelbart 3 droppar buffert i provtagningsbrunnen (S) i testkassetten och 
starta sedan timern.

0 4  Läs resultaten på 5-10 minuter.  
Tolka inte resultaten efter 15 minuter.
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C T
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1.Samla in färskt helblod från svin eller nötkreatur och separera serum eller plasma från blodet så snart 
som möjligt för att undvika hemolys. Använd endast klara, icke hemolyserade prover. Lämna inte proverna i 
rumstemperatur under längre perioder. Serum- och plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar.  
För långtidsförvaring bör proverna förvaras under -20 °C.

2.Ta ut testkassetten ur foliepåsen och använd den så snart som möjligt.  
Bästa resultat uppnås om testet utförs inom en timme.

03 Placera testkassetten på en ren och jämn yta. Håll droppmunstycket vertikalt och överför 2 droppar av 
serum eller plasma till testkassettens provbrunn (S) och starta sedan timern. Se illustrationen nedan.

0 4 Läs resultaten efter 10 minuter..
Tolka inte resultaten efter 15 minuter.

3.Placera testkassetten på en ren och jämn yta. Håll droppmunstycket vertikalt och överför 2 droppar av 
serum eller plasma till testkassettens provbrunn (S) och starta sedan timern. Se illustrationen nedan.

4.Läs resultaten efter 5-10 minuter.  
Tolka inte resultaten efter 15 minuter.
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SWE-VET8047 /  NDV

Kassett för snabbtest av Newcastle Disease Virus (NDV) Antigen (Feces/Secretion) är en
immunokromatografisk analys med sidoflöde för kvalitativ detektion av Newcastle
Disease Virus (NDV Ag) i feces eller laryngotrakeal sekretion.

SWE-VET8046 /  ROTAVIRUS
Snabbtestkassetten för rotavirusantigen (avföring) är en snabb kromatografisk
immunoassay för kvalitativ detektion av rotavirus i avföringsprover från djur för att
underlätta diagnosen av rotavirusinfektion.

X OK OK OK X

3 DROPS 

EL
LE
R 

01 SAMLING AV PROVER: Samla in fjäderfäfoder eller laryngotrakealt sekret 
med svabben. För avföring, mängden avföringssvabbar enligt följande:

För laryngotrakealt sekret, gör svabben tillräckligt fuktig.

2.Sätt in den våta svabben i det medföljande plaströret med 
buffert.  Rör om det för att säkerställa god extraktion av provet.

3.Ta ut testkassetten ur foliepåsen och använd den så snart som möjligt.  Bästa 
resultat uppnås om testet utförs inom en timme.

0 4 Placera testkassetten på en ren och jämn yta. Håll droppmunstycket vertikalt 
och överför 3 droppar av det extraherade provet t il l testkassettens provbrunn (S) 
och starta sedan timern.

05 Läs resultatet efter 5 minuter. Tolka inte resultaten efter 10 minuter.

01 För att samla in avföringsprover: Samla en tillräcklig mängd avföring (1-
2 ml eller 1-2 g)  i en ren och torr  provtagningsbehållare för at t  få 
tillräckligt med viruspartiklar. Bästa resultat erhålls om analysen utförs 
inom 6 timmar efter insamlingen. Insamlade prover kan förvaras i 3 dagar
vid 2-8 °C om den inte testas inom 6 timmar. Vid långtidsförvaring ska 
proverna förvaras under -20 °C.

02 Behandla avföringsprover:
För fasta prover: Skruva av locket på provtagningsröret och stick sedan 
slumpmässigt in provtagningsapplikatorn i avföringsprovet på minst 
olika 3ställen för  at t  samla in cirka mg50 avföring (motsvarande 1/4 av 
en ärta). Skopa inte upp det fekala provet.

För f lytande prov: Håll droppmunstycket vertikalt, sug upp avföringsprov 
och överför sedan 2 droppar av det f lytande provet t il l provtagningsröret 
som innehåller extraktionsbufferten. Dra åt locket på provtagningsröret 
och skaka sedan provtagningsröret kraftigt för att blanda provet och 
extraktionsbufferten. Låt uppsamlingsröret reagera i 2 minuter.

3.Låt påsen få rumstemperatur innan du öppnar den. Ta ut testkassetten 
ur foliepåsen och använd den så snart som möjligt. Bäst resultat uppnås 
om testet utförs omedelbart efter det att foliepåsen öppnats.

4.Håll provtagningsröret upprätt och skruva av provtagningsrörets spets. 
Vänd provtagningsröret och överför hela 2 droppar av det extraherade 
provet t i l l  provtagningsbrunnen (S) i testkassetten, starta sedan timern. 
Undvik att fånga upp luftbubblor i provbrunnen (S).

5.Läs av resultaten 10 minuter efter det att provet har lämnats 
ut.  Läs inte av resultaten efter 20 minuter.

Anmärkning: Om provet inte migrerar (förekomst av partiklar), 
centrifugera det utspädda provet i extraktionsbuffertflaskan. Samla 80 UL 
av supernatanten och fördela den i provbrunnen (S). Starta timern och 
fortsätt från steg 5 och framåt i ovanstående bruksanvisning.

S
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SWE-VET8048 /  FCOV
FCoV Ant ibody Rapid Test Cassette Serum/Ascites/Hydrothorax) är en
immunokromatografisk sandwichanalys med lateralt flöde för kvalitativ detektion av
antikroppar mot felint coronavirus (FCoV Ab) i serum, ascites eller hydrothorax från
kattdjur.

SWE-VET8051 /  ASFV-ANTIGEN
ASFV A n t i body Rapid (Serum/Plasma) är en snabb kromatografisk immunoassay för
kvalitativ detektion av P30-, P54- och P72-antikroppar mot afrikansk svinpestvirus i serum
eller plasma.

1.Ta bort remsan från den stängda behållaren och använd den så snart som möjligt. Stäng omedelbart behållaren ordentligt efter 
att du tagit ut det antal remsor som krävs. Doppa remsans reagensområden helt i färsk, välblandad urin och ta omedelbart bort 
remsan för at t  undvika att reagenserna löses upp.

2.Medan du tar bort remsan från urinen, kör kanten på remsan mot kanten på urinbehållaren för att ta bort överflödig urin. Håll
remsan i horisontellt läge och för remsans kant i kontakt med ett absorberande material (t.ex. en pappershandduk) för att undvika
att blanda kemikalier från angränsande reagensområden och/eller smutsa ner händerna med urin.

3. Jämför reagensområdena med motsvarande färgblock på etiketten på behållaren vid de angivna tidpunkterna.
Håll remsan nära färgblocken och matcha noggrant.

Observera: Resultaten kan läsas upp t i l l 2 minuter efter de angivna tiderna.

Resultaten kan också avläsas med hjälp av urinanalysatorer. Se bruksanvisningen för mer information.

1.Ta ut testkassetten ur foliepåsen och använd den så snart som möjligt.  Bästa 
resultat uppnås om testet ut förs inom en timme.

2.Separera serum eller  plasma från blodet  så snart som möjligt för at t  undvika 
hemolys.  Använd endast klara, icke hemolyserade prover. Lämna inte proverna i 
rumstemperatur under längre perioder. Serum- och plasmaprover kan förvaras på 
följande sätt
vid 2-8 °C i upp till 3 dagar. Vid långtidsförvaring ska proverna förvaras vid 
en temperatur under -20 °C.

3.Placera testkassetten på en ren och jämn yta. Håll droppmunstycket vertikalt och 
överför 2 droppar serum eller plasma till testkassettens provbrunn (S), t i l lsätt  sedan 
snabbt 2 droppar buffert och starta timern.

4. Läs resultaten efter 10 minuter. Tolka inte resultaten efter 20 minuter.

3 D R O P S  
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SWE-VET8053 /  SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 Antigen (Swab) är en snabb kromatografisk immunoassay för kvalitativ
detektion av SARS-CoV-2 nukleokapsidproteinantigen i svabbprover från katt- eller
hunddjur med misstänkt SARS-CoV-2-infektion. SARS-CoV-2-virus kan i allmänhet påvisas i
prover från övre luftvägarna under den akuta fasen av infektionen.

SWE-VET8052 /  GIARDIA LAMBLIA
Giardia Lamblia(Feces) är en immunokromatografisk lateralflödesanalys för kvalitativ 
detektion av Giardia lamblia-antigen (två subtyper: trophozoiter och cystor) i avföring från 
djur.

1.Samla en tillräcklig mängd avföring (1-2 ml eller 1-2 g) i en ren och torr provtagningsbehållare för att få tillräckligt med
patogener. Bäst resultat erhålls om analysen utförs inom 6 timmar efter insamlingen. Insamlat prov kan förvaras i 3 dagar vid 2-8
°C om det inte testas inom 6 timmar. För långtidsförvaring bör proverna förvaras under -20 °C.

2.Låt påsen få rumstemperatur innan du öppnar den. Ta ut testkassetten ur foliepåsen och använd den så snart som möjligt. 
Bäst resultat uppnås om testet utförs omedelbart efter det att foliepåsen öppnats .

3.Håll provtagningsröret upprätt och skruva av provtagningsrörets spets. Vänd provtagningsröret och överför 2 fulla droppar av 
det extraherade provet (cirka 80 UL) till varje provtagningsbrunn (S) i testkassetten och starta sedan timern. Undvik att fånga upp 
luftbubblor i provbrunnen (S).

4. Läs av resultaten efter 10 minuter efter det att provet har lämnats ut. Läs inte av resultaten efter 20 minuter.

Anmärkning: Om provet inte migrerar (förekomst av partiklar), centrifugera det utspädda provet i extraktionsbuffertflaskan.  Samla 
upp uL160 av supernatanten, fördela den i provbrunnen (S) i en ny testkassett och börja om på nytt enligt ovanstående anvisningar.

1.För nässvabbsprov: För in en steril näsvippa i näsborren på kattdjuret eller hunddjuret 
och rotera näsvippan 5-10 gånger mot näsväggen.Dra tillbaka den sterila näsvippan från 
näsborren. För salivprov: För in en steril salivprovtagningspinne i kattdjurets eller 
hunddjurets mun, och ta en svabb på tungan 5-10 gånger, så att svabben blir tillräckligt 
fuktad. Dra tillbaka den sterila salivprovtagaren från munnen.

2.Ta bort locket på röret som innehåller extraktionsbufferten.  
Placera röret i arbetsstationen.

3.Sätt in den insamlade svabben i provtagningsröret. Tryck mot rörets innervägg och
rör om svabben i cirka 10 sekunder samtidigt som du trycker svabbhuvudet mot rörets
innervägg för att frigöra antigenerna i extraktionsröret.

4.Ta bort svabben samtidigt som du trycker på rörets sidor för att extrahera 
vätskan från svabben.

5. Dra åt locket på provtagningsröret.

6. Ta ut testkassetten ur den förseglade foliepåsen och använd den inom en timme.
Bäst resultat uppnås om testet utförs omedelbart efter det att foliepåsen öppnats.

07 Avlägsna locket i toppen av flaskans lock. Vänd provuttagningsröret och
Tillsätt 3 droppar av det extraherade provet i provbrunnen och starta sedan timern.

08 Vänta tills den eller de färgade linjerna visas. Läs av resultatet i 
protokollet15.  Tolka inte resultatet efter minuter.20
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SWE-VET8054 /  cCRP ANTIGEN
cCRP Antigen (helblod/serum/plasma) är en sandwich lateralflödesimmunokromatografisk
analys för semikvantitativ detektion av CRP-antigen i helblod, serum eller plasma från
hundar.

1.Samla in hundens färska helblod eller separera serum eller plasma från blodet så snart 
som möjligt för at t  undvika hemolys. Serum- och plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp 
till 3 dagar. För långtidsförvaring bör serum- och plasmaprover förvaras under -20 °C. Helblod 
ska förvaras vid 2-8 °C om testet ska användas inom 2 dagar efter insamlingen. Frys inte in 
helblodsprover.

2.10 UL blodprov eller 5 ul serum eller plasma kan t il lsättas direkt med kapillärerna i 
plaströr med buffert. Observera att den blodfyllda kapillären från ände till ände är 10 ul. 
Stäng röret och skaka provet kraftfullt med handen i cirka sekunder10 så att prov och 
utspädningsbuffert blandas väl.

03 Placera testkassetten på en ren och jämn yta. Håll droppmunstycket vertikalt och 
överför 2 droppar av det utspädda provet till provbrunnen (S).

i testkassetten och starta sedan timern.

0 4 Läs av resultaten på 5-10 minuter genom att jämföra T-linjens intensitet med det 

medföljande färgkortet. Tolka inte resultaten efter 15 minuter.

S
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SWE-VET8055 /  FeLV ANTIGEN
FeLV Antigen (helblod/serum/plasma) är en sandwich lateralflödesimmunokromatografisk
analys för kvalitativ detektion av kattleukemivirusantigen (FeLV Ag) i kattdjurens helblod eller
serum och plasma.

1. Samla in kattens färska helblod eller separera serum eller plasma från blodet.
så snart som möjligt för at t  undvika hemolys. Använd endast klara, icke 
hemolyserade prover.  Lämna inte proverna i rumstemperatur under längre 
perioder. Serum- och plasmaprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 3 dagar. För 
långtidsförvaring bör serum- och plasmaprover förvaras under -20 °C.

2. Placera testkassetten på en ren och jämn yta.

03 Håll droppmunstycket vertikalt och överför 1 droppe prov och t i l lsätt  
omedelbart 4 droppar buffert i provhålen, starta sedan timern.

0 4 Läs resultatet på 10 minuter. Tolka inte resultat efter 15 minuter.

4 DROPS 
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SWE-VET8056 /  FIPV ANTIGEN
FIPV Antigen (Feces/Ascites) är en immunokromatografisk lateralflödesanalys för kvalitativ 
detektion av Feline Infectious Peritonitis Virus antigen (FIPV Ag) i kattdjurens avföring eller 
ascites.

01 För avföringstest: a. Samla in kattens avföring med svabbpinnen 

från kattens anus eller från marken. Mängden avföringssvabbar är 
följande:
b. Sätt in den våta svabben i det buffertrör som medföljer kitet. Virvla 
och skaka för att säkerställa tillräcklig extraktion av provet. c. Placera 
testkassetten på en ren och jämn yta. Håll droppmunstycket vertikalt 
och överför 4  droppar extraherat prov till provbrunnen (S) i 
testkassetten och starta sedan timern.

För ascitesprov: a. Samla in ascites från kattdjur med provbehållare.
b. Placera testkassetten på en ren och jämn yta. Håll 
droppmunstycket vertikalt och överför 1 droppe prov och t i l lsätt  
omedelbart 3 droppar buffert i provbrunn(ar), starta sedan timern.

02 Läs resultatet efter 15 minuter.
Tolka inte resultaten efter 20 minuter.

3 DROPS 

FECES SAMPLES ASCITESPROVER. 
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SWE-VET8057 /  FCV-ANTIGEN
FCV Antigen (Secretions) är en immunokromatografisk sandwichanalys med lateralt flöde
för kvalitativ detektion av Feline Calicivirus Antigen (FCV Ag) i sekret från ögon och näsa
hos kattdjur.

1. Samla in kattdjurets ögon- och nässekret med svabbpinnen.
Gör svabben tillräckligt våt . Obs: Samla upp ögonsekret från övre och 
nedre ögonlocken; undvik sekret från ögonvrån.

2.Sätt in den våta svabben i det medföljande 
buffertröret .  Rör om det för att säkerställa god 
extraktion av provet.

03 Placera testkassetten på en ren och jämn yta. Håll droppmunstycket 
vertikalt och överför 4 droppar av det extraherade provet t il l 
testkassettens provbrunn (S) och starta sedan timern.

0 4 Läs resultatet på 5-10 minuter. Tolka inte resultaten efter 15 minuter.
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