
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tsöliaakia  (gluteenenteropaatia) 
kiirtest koduseks kasutamiseks.  
Veretest 
 

KASUTUSJUHEND 
 
GlutenCHECK on usaldusväärne ja lihtne 
kiirtest enesetestimiseks  
(immunokromatograafiline) tsöliaakia  
tuvastamiseks. Tsöliaakiat seostatakse 
IgA antikehadega, mida tuvastatakse 
sõrmeotsa verest. 
Lugege hoolikalt kasutusjuhendit enne 
testimise läbiviimist hästivalgustatud  
ruumis. 
 

MIS ON TSÖLIAAKIA? 
 
Tsöliaaka on eluaegne, tõsine 
seedetrakti häire, mis võib põhjustada 
mitmeid sümptomeid nagu  
kõhulahtisus, kõhupuhitus, kaalu kaotus 
või naha kahjustused. See haigus on 
põhjustatud  püsivast gluteeni 
talumatusest – gluteen on segu 
proteiinidest, mida leidub nisust, rukkist, 
odrast ja kaerast. Sümptomeid saab 
vältida ainult siis, kui pidada 
gluteenivaba dieeti. 
 

TESTI TÖÖPÕHIMÕTE 
 
GlutenCHECK on 
immunokromatograafiline kodune 
kiirtest, mis tuvastab IgA antikehasid 
sõrmeotsa verest. Kui vereproovis  on 
nimetatud antikehasid, tekib 
testkassetile värviline joon kontrolljoone 
ja testjoone juurde. Testkassetile 
integreeritud kontrollsüsteem tagab 
testi õige kasutamise. Testi jaoks on vaja 
ainult 1 tilka  verd. Testi läbiviimiseks 
läheb 5 minutit. 
 

PAKENDI SISU: 
1 testkassett ja pipett 
1 steriilne automaatne lantsett 
1 klaasist kappillaar 
1 alkoholipadi 
1 plaaster 
1 0.5ml pudel puhverlahust 
 

ETTEVALMISTUS 
- Enne verevõtmist, valmistage ette kõik 
vajalikud  testi komponendid: 

 automaatne lantsett; 

 alkoholipadi; 

 klaasist kapillaar. 
 
- Eemaldage pudeli avamiseks 
puhverlahuselt kork. 
- Võtke fooliumpakendist välja 
testkassett ja pipett. 
- Asetage testkassett horisontaalselt 
kuivale tasapinnale. 
- Kui fooliumpakend on avatud, peaksite 
testi läbiviima 10 minuti jooksul. 
 

TESTI LÄBIVIIMINE 
1. Asetage avatud puhverlahuse pudel 

enda ette. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Keerake lantseti värvilist 
nuppu pildil näidatud suunas 
(vastupäeva) ning visage hall 
otsik prügikasti. 

 

 
3.  Masseerige õrnalt sõrme 

otsa ja puhastage see 
alkoholipadjaga. 

4. Suruge ümmargune lantseti 
ots  kindlalt vastu eelnevalt 
puhastatud sõrme ja 
vajutage lantseti päästikut.  
 

 

 
 

5. Oodake, kuni koguneb 1 tilk 
sõrmeotsa verd.  Siis avage 
plastikust anum, mille sees 
on peen klaasist kapillaar. 
Hoidke ühte kapillaari otsa 
horisontaalselt  veretilga 
vastas, kuni see on täitunud 
(veri koguneb sinna 
automaatselt). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Pange täidetud kapillaar puhverlahuse 
pudelisse ja sulgege pudel korgiga. 
Raputage pudelit mitu korda, kuni on 
näha, et veri on puhverlahusega 
segunenud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Avage puhverlahuse pudel ja võtke 

sellest pipetiga (asub fooliumi sees) 
mõni tilk segunenud proovilahust. 
Hoidke pipetti, vertikaalselt 
testikasseti ava kohal. 
 

 
 
 
 

 (märkega “S”) ja tilgutage sinna 3 tilka 
proovi 

 
 
 
(märgistusega “S”) ja tilgutage sinna 3 
tilka segunenud proovilahust. 
 

 
8. Nüüd aga ärge liigutage või 

katsuge testkasseti 2 minuti 
jooksul. Testitulemusi võib 
lugeda ca. 5 minuti pärast. 
Ärge lugege testitulemusi 
pärast 10 minuti möödumist. 

 

TULEMUSTE TÕLGENDAMINE 
Testi tulemus on positiivne, kui punane 
kontrolljoon ilmub kontrollakna avasse 
(C) ja hele- või tumepunane testjoon 
ilmub testakna avasse (T).  
 

 
 
Testi tulemus on negatiivne, kui punane 
kontrolljoon ilmub kontrollakna avasse 
(C ), aga  testakna avasse (T) testjoont ei 
teki. 
 

 
 
Testi tulemus on kehtetu, kui punast 
kontrolljoont ei teki. Suure 
tõenäosusega te ei viinud testimist läbi 
korrektselt või on testkassett 
kahjustunud. Palun korrake testi uue 
testkomplektiga. 
 

TULEMUSED 
Positiivne tulemus viitab, et teie veres 
on IgA antikehad, mida seostatakse 
tsöliaakiaga. Suure tõenäosusega (>97%) 
on teil tsöliaakia. Te peaksite 
konsulteerima oma arstiga edasiste 
uuringute läbiviimiseks ja ravi 
saamiseks. 
 
Negatiivne tulemus viitab, et teil ei ole 
tsöliaakiaga seostuvaid IgA antikehasid  
veres. Tsöliaakia võib visuaalsel 
hinnangul välistada. Kui teil on endiselt 
seedetraktiga seotud kaebuseid, 
konsulteerige oma arstiga edasiste 
uuringute tegemiseks. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
SÄILITAMINE 
Säilitage seadet ja kaasasolevaid 
tarvikuid  toatemperatuuril (10-27oC).  
Testi säilivusaeg on 18 kuud, kui on 
jälgitud säilitamisnõudeid. 
Säilivustähtaeg on märgitud  testkasseti  
fooliumpakendile  ja testi pakendile.  
 

HOIATUSED JA PIIRANGUD 
 Kui testi kasutusjuhiseid ei ole 

korrektselt järgitud, võivad testi 
tulemused olla valed. 

 Ärge alustage gluteenivaba dieeti 
arstiga konsulteerimata. 

 Ärge korduvkasutage testi ja tema 
lisatarvikuid. 

 Ärge kasutage testi pärast 
säilivustähtaja möödumist. 

 Ärge kasutage testi, kui 
fooliumpakend on kahjustunud. 
Ärge kasutage katkiseid  testi 
komponente. 

 Viige test läbi 10  minuti jooksul 
pärast testi fooliumpakendi 
avamist. 

 Puhverlahus sisaldab 0.09% 
naatirumasiidi. Vältige kontakti 
nahaga. Ärge neelake! 

 Esinemissagedus (100 000 inimese 
kohta), kus tsöliaaka patsiendil 
puuduvad IgA antikehad, on 2-3%. 
Sellistel juhtudel ei ole võimalik 
tsöliaakiat GlutenCHECK- iga 
tuvastada. 

 GlutenCHECK ei asenda 
meditsiinilist diagnoosi. Tsöliaakia 
tuvastamise puhul konsulteerige 
ALATI arstiga. 
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Esindusõigus Eestis: 
SelfDiagnostics OÜ,  
Pärnu mnt 27-1 
10141 Tallinn, Eesti 
www.selfdiagnostics.com 
www.Tervisetestid.ee  
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