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Tuotetiedot

•	 Näytemuoto: uloste
•	 Testiperiaate: immunologinen 

hemoglobiinin ja hemoglobiini/
haptoglobiini-kompleksin toteaminen

•	 testipaketti sisältää: 
näytteenkäsittelyputket, 
näytteenottopaperit, testikasetit, 
käyttöohjeet 

•	 Säilytys: 2-30°C

15 minTU
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Havaitsee suoliston ylä- ja 
alaosan verenvuodot

Ulosteen piilevän veren havaitseminen on 
tärkeää suolistosyövän varhaisen toteamisen 
kannalta. Biohitin ColonView-pikatesti on 
immunologinen lateral flow-testi, jolla voidaan 
havaita hemoglobiinin lisäksi hemoglobiini-
haptoglobiini-kompleksin (hajonnut hemoglobiini) 
ulostenäytteestä. Tällä kahden biomerkkiaineen 
yhdistelmällä pystytään havaitsemaan sekä 
suoliston alaosan että yläosan verenvuodot. 
ColonView onkin erinomainen apu vuotavien 
kasvainten sekä niiden esiasteiden löytämiseksi.

Yksinkertainen testaus

Ulostenäyte kerätään näytteenkeräyspaperin ja 
näytteenkeräimen avulla. Parhaan testitulok-
sen varmistamiseksi on suositeltavaa kerätä 
näyte kolmena peräkkäisenä päivänä.

BIOHIT COLONVIEW
pikatesti

C

T

C

T

C

T

C

T

1. Ulosta näytteenkeräys- 
    paperille

2. Kierrä näytteenkäsittelyputken  
    sininen tulppa auki ja ota näyt-   
    teenkeräin ulos

3. Kerää näyte työntämällä näyt- 
    teenkeräimen pää ulostenäyt- 
    teeseen

4. Kierrä näytekeräin takaisin   
    näytteenkäsittelyputkeen

5. Poista valkoinen tulppa ja       
    tiputa testikasetille kolme (3)  
    tippaa näyteliuosta

Parempaa tarkkuutta 
suolistosyövän seulontaan

Yksi näyte – kaksi testiä

ColonView-näytteenkäsittelyputken älykäs muotoilu 
vähentää potilaasta riippuvia virheitä ja varmistaa 
sen, että näytteenkäsittelyputkessa on aina oikea 
määrä näytettä. Näytteenkäsittelyputki sisältää 
kaikki tarvittavat reagenssit testin tekemiseen. 
Yksi näyte sekä hemoglobiinin että hemoglobiini/
haptoglobiini -kompleksin testaamiseen. Tulokset 
valmiina 15 minuutissa.

•	 Adenooma ja karsinooma: Herkkyys 97 % ja 
tarkkuus 85 % (1).

•	 Hygieeninen näytteenotto, kuljetus sekä testin 
tekeminen

•	 Ei ruoka-ainerajoituksia ennen näytteenottoa
•	 Tulos 15 minuutissa

6. Lue tulokset 15 minuutin  
    kuluttua

Positii-
vinen

Negatii-
vinen

Ei tulosta 15 minTU
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