
 Kasutusjuhend 
 

ETTENÄHTUD KASUTUS: NutriSMART® on in vitro poolkvantitatiivne ensüümi 
immuunsustest 40 toiduekstrakti/ekstraktisegu toiduspetsiifiliste IgG4 antikehade 
samaaegseks mõõtmiseks hepariinses või Na-EDTA-töödeldud inimese kapil-
laarses täisveres, veeniveres, plasmas või seerumis. See on ette nähtud kasu-
tamiseks abivahendina patsientide diagnoosimisel, kellel esineb erinevaid toidu-
talumatusega seotud kliinilisi sümptomeid. Testi peavad teostama tervishoiuspet-
sialistid, kellel on in vitro diagnostiliste meetodite kasutamise kogemused. 
 
PROTSEDUURI PÕHIMÕTE: NutriSMART® on modifitseeritud ELISA (ensüüm-
se immunosorbenttesti) süsteem. Seadmel on 4 rida viies testipiirkonnas (aknas). 
Igas testipiirkonnas on membraaniga seotud üks standardne ja kaks spetsiifilist 
toiduekstrakti või toidusegu. Proovi konkreetsed IgG4 antikehad loovad sideme 
vastavate antigeenidega. Seotud inimese IgG4 tuvastatakse spetsiifiliste anti-
inimese- IgG4 antikehade poolt. Signaali võimendamiseks on lisatud aluselise 
fosfataasiga seotud sekundaarne antikeha. Pärast värvireagendi lisamist tuvasta-
takse seotud IgG4 indigovärvi sademe põhjal. Toiduspetsiifilisi IgG4 (sIgG4 ) 
tasemeid saab tuvastada poolkvantitatiivselt palja silmaga kõigi 40 toiduekstrak-
ti/toidusegu korral. sIgG4 tasemed on klassifitseeritud 3 tasemeks. Tulemuste 
lugemiseks võrreldakse signaaliridade värviküllastust (intensiivsust) vastava 
standardiga igal testiväljal. 
 
Hoiatused: 1. Kasutamiseks ainult inimestel in vitro diagnostikaks. 2. Enne testi 
teostamist lugege kogu käesoleva kasutusjuhendi sisu täielikult läbi. 3. Ärge 
kasutage reagente pärast nende aegumistähtaja lõppu. 4. Kui pakend on kahjus-
tatud, siis kontrollige hoolikalt, kas seadme kaitsekotil esineb kahjustusi ja veen-
duge, et vedelikuava kaitse on terve. Veenduge, et reagendid pole kahjustatud 
või avatud. Kahtluse korral ärge testikomplekti kasutage, et vältida valesid tule-
musi või vale diagnoosi. 5. Reagentide koondamine pole ette nähtud. 6. Värvi-
reagent sisaldab 5-bromo-4-kloro-3‘-indolüülfosfaati ja nitrosinist tetrasoolkloriidi. 
Vältige kokkupuudet nahaga. Kandke sobivaid kindaid. Täiendavat informatsiooni 
leiate toote ohutuskaardilt (saadaval tellimisel). 7. Kõik komponendid on ette 
nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks. 8. Käesolevate hoiatuste eiramise 
korral on testitulemused kehtetud. 
 
LADUSTAMINE: Hoidke toodet pimedas ja jahedas kohas temperatuuril 2-8°C. 
Kõik reagendid on kasutusvalmis, ühekordses annuses ja pakendatud keeratava 
korgiga torudesse. 
AEGUMINE: Aegumiskuupäev on trükitud testi pakendikarbil olevatele siltidele. 
Komplekti aegumiskuupäev kehtib kõikide komplekti komponentide jaoks isegi 
juhul, kui erinevate komponentide aegumistähtaeg võib olla erinev! Pärast aegu-
mist tuleb kõik testi komponendid kasutuselt kõrvaldada. 
 
REAGENDID JA MATERJALID  
1. DILUT - Proovilahjendi, 350µl, 1x (punane kork) 2. WASH - Pesulahus, 
igaüks 1ml, 3x (sinine kork) 3. Ab1G4 - Antikehalahus 1G4, 800µl, 1x (hall kork) 
4. Ab2 - Antikehalahus 2, 800µl, 1x (kollane kork) 5. COLR - Värvireagent, 
igaüks 800µl (sisaldab 5-bromo-4-kloro-3‘-indolüülfosfaati / nitrosinist tetra-
soolkloriidi), 2x (valge kork) 6. STOP - Peatamispuhver, 1ml, 1x (roheline kork). 
Märkus: Kõik reagendid on kasutusvalmis; ladustada temperatuuril 2-8°C kuni 
aegumiskuupäevani. 
 
NutriSMART® seadme komponentides kasutatud inimmaterjale on testitud ja 
tunnistatud negatiivseks HIV, B-hepatiidi ja C-hepatiidi osas. Ohutuse tagami-
seks tuleks siiski kõiki komplekti komponente käsitleda nakkusohtlikena. 
Komplekti kuuluvad materjalid: kasutusjuhend, hindamisleht, NutriSMART® 
testiseade, reagendialus 9 värvilise anumaga, vereanalüüsitasku, mis sisaldab 
järgmist: desinfitseerimistampoon, steriilne lantsett, vereanalüüsi 50 µl kapillaar-
toru liitiumhepariiniga, tampoon, plaaster, süstal. 
Täiendavad vajalikud materjalid, mis komplekti ei kuulu: ühekordsed kindad, 
taimer. 
Täisveenivere ja/või plasmaproovide jaoks: normaalsed veenitorkevahendid, 
hepariinse vere kogumistorud, laboripipett. 
Toiduekstraktide loetelu: vt komplekti kuuluvat tulemuste hindamislehte. 
 
KATSEPROOVID: Käesoleva testi jaoks võib kasutada kapillaarset verd, mis on 
võetud sõrmest, kõrvanibust või kannast (imikutel). Õige koguse (50 µl) kogumi-
seks tuleb kasutada komplekti kuuluvat vereanalüüsi kapillaartoru. Katseproovina 
võib kasutada ka hepariinset (naatrium- või liitiumhepariin) täisveeniverd, plasmat 
või seerumit. Proovilahjendisse lisatav kogus on 50 µl täisvere ja 20 µl plasma 
või seerumi korral. Plasma või seerumi korral tuleb kasutada nõutava koguse 
doseerimiseks laboripipette. Proovilahjendis võib kõiki proove hoida temperatuuril 
2-8°C kuni 72 tundi. Kui te soovite proovi säilitada, siis varustage testikomplekt 
kindlasti tähisega, millel on patsiendi ID.  
Märkus! Ärge hoidke verd kapillaartorudes. 
 
TESTIPROTSEDUUR  
Ettevalmistus: Kõikidel reagentidel ja testiseadmel tuleb lasta enne kasutamist 
vähemalt 30 minuti vältel toatemperatuuriga kohaneda (18-30°C) 1. Avage 
komplekt ning võtke seade, süstal, reagendialus ja vereanalüüsitasku välja. 
Asetage need tasasele pinnale. 2. Avage reagendialus ja pange kokku. 3. Märki-
ge seadmele patsiendi ID halli sildialasse. 
 
Kapillaarvereproovi võtmine: Avage vereanalüüsitasku ja võtke selle sisu välja: 
alkoholitampoon, lantsett, vereanalüüsi 50 µl kapillaartoru, marli ja plaaster. 
Asetage kõik puhtale tasasele pinnale. 1. Enne torget pigistage sõrmeotsa või 
asetage see mõneks hetkeks sooja vette, et verevool oleks optimaalne. 2. Pu-
hastage torkepiirkond tampooniga. 3. Avage lantsett nii, nagu näidatud (joonis, 
punkt A) ja eemaldage kaitsekork. 4. Asetage lantsett sõrme torkeküljele (joonis, 
punkt B) ja vajutage tugevalt nuppu. 
 

 
Punkt A Punkt B 
 
Märkus! Jälgige, et käsi oleks südamest madalamal. Kui verevool on alguses 
aeglane, siis masseerige õrnalt sõrme ja kontrollige, kas käsi on südame tasa-
pinnast madalamal (!). 
 
Puudutage verepiisku kapillaartoru otsaga. Hoidke kapillaartoru horisontaalselt 
või pisut allapoole ja laske verel voolata, kuni toru on nõuetekohaselt täitunud. 
Jälgige, et te ei kataks kinni õhuava. Vere võtmine lõpeb, kui on kogutud ettenäh-
tud proovikogus (50 µl). Asetage haavale plaaster. Avage kohe proovilahjendi 
anum (punane kork) ja viige vereanalüüsi kapillaartoru ots vahetult anuma ava 
kohale. Katke ava teises toru otsas sõrmega kinni. Vajutage õrnalt toru, et veri 
proovilahjendi anumasse voolaks. Sulgege proovilahjendi anum ja segage või 
raputage seda kergelt. 
 
Märkus! Ärge säilitage verd, mida pole lisatud proovilahjendisse. Pärast proovi-
lahjendisse lisamist võib kõiki proove säilitada temperatuuril 2-8°C kuni 72 tundi. 
Töötlemata vere kasutamise korral (nt ilma täisverd proovilahjendisse lisamata) 
on testitulemused kehtetud. 
 
Veenivereproovi, plasmaproovi või seerumiproovi võtmine: Katseproovina 
võib kasutada ka hepariinset (naatrium- või liitiumhepariin) täisveeniverd, plasmat 
või seerumit. 1. Kasutage (hepariinse) veenivereproovi võtmiseks standardseid 
laboritehnikaid. 2. Soovi korral eraldage plasma vererakkudest standardse 
laboritehnikaga. 
Proovilahjendi anumasse(punane kork)  lisatav kogus peab olema 50 µl täisvere 
ja 20 µl plasma või seerumi korral. Nõutava koguse doseerimiseks tuleb kasuta-
da laboripipette. Pärast proovi lisamist proovilahjendi anumasse segage segu 
kergelt käsitsi. 
 
Proovi lisamine: 1. Testi teostamisel tuleb kanda kindaid. 2. Eemaldage kleebis 
testiseadme vedelikuavalt. 3. Avage proovilahjendi anum (punane kork), milles 
on proov, ning tõmmake selle sisu täielikult süstlaga välja. Jälgige, et sees ei 
tekiks suuri õhumulle. Asetage süstal kindlalt testiseadme vedelikuavasse ja 
lükake kogu süstla sisu vajutades välja. Inkubeerige proov 8 minutiks. 
 
Primaarse antikeha inkubatsioon: 1. Avage esimene pesulahuse anum (sinine 
kork), tõmmake lahus täielikult välja ja sisestage testiseadmesse, nagu kirjelda-
tud ülalpool. 2. Avage primaarse antikeha anum (hall kork), tõmmake lahus 
täielikult välja ja sisestage testiseadmesse, nagu kirjeldatud ülalpool. Inkubeeri-
ge proov 8 minutiks. 
 

Sekundaarse antikeha inkubatsioon: 1. Avage teine pesulahuse anum (sinine 
kork), tõmmake lahus täielikult välja ja sisestage testiseadmesse, nagu kirjelda-
tud ülalpool. 2. Avage sekundaarse antikeha anum (kollane kork), tõmmake 
lahus täielikult välja ja sisestage testiseadmesse, nagu kirjeldatud ülalpool. 
Inkubeerige proov 8 minutiks. 
 
Värvireaktsioon: 1. Avage kolmas pesulahuse anum (sinine kork), tõmmake 
lahus täielikult välja ja sisestage testiseadmesse, nagu kirjeldatud ülalpool. 2. 
Avage kaks värvireagendi anumat (pruunid torud, valge kork), tõmmake esimese 
anuma lahus täielikult välja ja sisestage testiseadmesse, nagu kirjeldatud ülal-
pool. Käivitage taimer 1. 30 sekundi jooksul: Tõmmake teise anuma lahus 
täielikult välja ja sisestage testiseadmesse, nagu kirjeldatud ülalpool. Inkubeeri-
ge proov 5 minutiks (kahe etapi summaarne inkubatsiooniaeg). 
 
Reaktsiooni peatamine: 1. Avage peatamispuhvri anum (roheline kork), tõm-
make lahus täielikult välja ja sisestage testiseadmesse, nagu kirjeldatud ülalpool. 
2. Katke vedelikuava kleebisega (valikuliselt). 
 
KAHE VÕI ENAMA PARALLEELSE TESTI PROTSEDUUR: Kogenud Nutri-
SMART® testide kasutajad võivad teostada paralleelselt mitu testi. Teste soovita-
takse alustada vähemalt 1-minutiliste intervallidega, et tagada nõuetekohane 
tegutsemine järjestikustes etappides. Rohkem kui viit testi ei soovitata paralleel-
selt teostada. 
 
TESTITULEMUSTE LUGEMINE: Tulemuste hindamiseks asetage testiseade nii, 
et vedelikuava (proovi sisestusava) oleks suunatud vasakule. Sellises asetuses 
paiknevad toiduekstraktide/toidusegude numbrid vastavate testipiirkondade kohal 
ja all. Tulemusi tuleb vaadata korralikus valguses. Jälgige, et esisilt ei heidaks 
varju, ning vältige segiajamist testisignaalidega. Alustage ülalt vasakult ja liikuge 
seejärel edasi läbi iga testipiirkonna kuni rea parema otsani. Korrake ridahaaval. 
See vastab toiduloendi paigutusele hindamislehel. Signaali taseme (1-3) hinda-
miseks peab selle intensiivsust võrdlema standardse intensiivsusega vastava 
testipiirkonna vasakul küljel. Tulemused märgitakse vastavale hindamislehele. 
 
Märkus! 1. Testitulemusi tuleks võrrelda testitulemuste näidistega nii, nagu 
näidatud illustreeritud kasutusjuhiste lehel. 2. Kasutage kindlasti ainult hindamis-
lehte, mis kuulub vastavasse NutriSMART® komplekti. 3. Testitulemusi tuleb 
lugeda kohe pärast testiprotseduuri, et vältida segiajamist muude testidega. 
Testitulemused püsivad stabiilsena vähemalt 24 tundi, kui neid hoitakse pimedas. 
Testipiirkondade taustavärv võib aja jooksul muutuda. Väikeste õhumullide 
esinemise korral võib need ettevaatlikult eemaldada, pumbates seadmesse 
komplekti kuuluva süstlaga pisut õhku, kuni testipiirkondades enam mulle ei 
esine. Kui standardriba pole nähtav, siis on testitulemused kehtetud. 
 
Võimalikud testi hindamistulemused 

Tase 1 Signaali intensiivsus standardist väiksem 

Tase 2 Signaali intensiivsus ligikaudu standardiga võrdne 

Tase 3 Signaali intensiivsus standardist suurem 

 
Testipiirkonna näide 
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Korrelatsioon NutriSMART® tasemete ja  
toiduspetsiifilise IgG4 vahel 

NutriSMART® tase sIgG4 kontsentratsioon* 
1 madal 
2 keskmine 
3 kõrge 

*vt lõiku “Tulemuste tõlgendamine” 
 
Analüütiline spetsiifilisus: NutriSMART® tuvastab spetsiifilisi IgG4 antikehi. 
Ristreaktiivsust teiste immunoglobuliini liikidega ei eeldata. 
Diagnostiline tundlikkus/spetsiifilisus: NutriSMART® katsetulemusi on võrrel-
dud DST sIgG4 ELISA laboritestiga. 
Piirangud ja häiringud: Pole teada 
 
KVALITEEDI KONTROLL: Hea laboritava kohaselt tuleks registreerida kõigi 
kasutatavate komponentide partiinumbrid. 
SISEKONTROLL: Iga testipiirkond sisaldab standardit (vasakpoolne riba). 
Töötlusetapis ilmub see nähtavale keskmise indigovärvi küllastusastmega ribana. 
Kui standard puudub, on vastava testipiirkonna testitulemused kehtetud ja neid ei 
tohi arvestada, või testi tuleb korrata uue testikomplektiga. 
VÄLISKONTROLL: Välise positiivse ja negatiivse sIgG4 süsteemi kontrolliva-
hendina on NutriSMART® seadme jaoks saadaval spetsiaalne kontrollplasma. 
NutriSMART® positiivne kontrollpakett sisaldab konkreetsete toiduainete sIgG4 
antikehi, negatiivne kontrollplasma aga ei sisalda mõõdetavas koguses sIgG4 
antikehi ühegi testis esineva toiduekstrakti/toidusegu suhtes. Kontrollaine sisal-
datakse samamoodi, nagu tavaline proov, ning test viiakse läbi vastavalt kasutus-
juhendile. Igal kontrollplasma pakil on kvaliteedisertifikaat. Hea laboritava koha-
selt tuleks teostada kontrolli ettenähtud intervallidega. 
 
TULEMUSTE TÕLGENDAMINE: sIgG4 diagnostikas ei loeta konkreetseid 
väärtusi tavaliselt rangelt määratud piirideks. sIgG4 kontsentratsiooni tase sõltub 
inimesest ja seda ei saa üldiste piiride kohaselt määratleda. NutriSMART® stan-
dard vastab keskmisele sIgG4 tasemele (Tase 2). Standardiga võrdsed või sellest 
kõrgemad signaali intensiivsused (Tase 2 ja 3) vastavad keskmisele või kõrgele 
sIgG4 tasemele.* Patsiendi diagnoosimiseks tuleb testitulemusi alati hinnata koos 
haigusloo ja sümptomitega (anamnees). 
 
JÄÄTMEKÄITLUS: Järgida tuleb eeskirju, mis reguleerivad inimvere käitlemist ja 
kasutatud (verd sisaldavate) osade ohutut ladestamist. Palun järgige kõiki koha-
likke/riiklikke bioloogilisi ohte puudutavaid juhiseid. Ülejäänud komplekti võib 
bioloogiliselt ohtlikuks mitte lugeda ja selle võib ladestada vastavalt tavanõuetele. 
 
PROTSEDUURIPIIRANGUD: 1. Lõplik kliiniline toidutalumatust puudutav diag-
noos ei tohiks põhineda ainult üheainsa diagnostilise meetodi tulemustel. sIgG4 
in vitro tõenditega peab alati kaasnema täielik patsiendi haiguslugu ja sümptomi-
te analüüs. 2. Iga patsiendi reaktsioon on individuaalne, seetõttu ei tähenda 
identsed testitulemused automaatselt sama diagnoosi. Erinevad sarnase mole-
kulstruktuuriga või epitoopidega toiduained võivad käivitada nõrga või tugeva 
ristuva reaktsiooni. Ristuvate reaktsioonidega tuleb alati arvestada. 3. Negatiiv-
seid in vitro tulemusi võib aeg-ajalt esineda patsientidel toidutalumatuse sümp-
tomitega, mis on selges korrelatsioonis toiduga kokkupuutega. 4. Taseme 2 või 3 
tulemused näitavad sIgG4 antikehade olemasolu patsiendi proovis ühe või mitme 
toiduekstrakti/toidusegu osas neljakümnest. Välistada ei saa kõrget sIgG4 taset 
muude toiduainete suhtes, mida NutriSMART® ei hõlma. 5. Patsiendid, kelle 
kliinilised sümptomid viitavad toidutalumatusele, kuid tulemus näitab taset 1, 
tuleb suunata edasisteks uuringuteks spetsialisti juurde. 6. sIgG4 antikehade 
sidumisvõime võib toiduainete lõikes varieeruda. Seetõttu ei pruugi erinevate 
toiduainete identsed tulemused näidata tingimata täpselt sama sIgG4 antikeha 
taset. 7. Usaldusväärsete ja reprodutseeritavate tulemuste saamiseks tuleb test 
läbi viia vastavalt protseduurijuhistele, järgides head laboritava. 
 
EELDATAVAD VÄÄRTUSED: Üldjuhul, mida kõrgem on testitulemus, seda 
kõrgem on toiduspetsiifilise sIgG4 kontsentratsioon. Nagu kõikide toiduspetsiifilise 
IgG4 testide korral, võib esineda ristuvaid reaktsioone seonduvate ja mitteseon-
duvate toiduainete vahel, mis võivad sisaldada sarnaseid või homoloogseid 
molekule (antigeene). Mida lähedasem on erinevate tüüpide vaheline bioloogiline 
seos, seda suurem on toidus sisalduvate epitoopide struktuurne ja immunoloogi-
line sarnasus. Sellest tulenevalt, kui patsient reageerib kliiniliselt ühe tüübi 
suhtes, teeb ta tõenäoliselt seda ka teise lähedalt seotud tüübi suhtes struktuur-
selt seotud epitoopide immunoloogilise ristuva reaktsiooni tõttu. Teisest küljest 
võib ristuvaid reaktsioone esineda ka bioloogiliselt kaugema seosega tüüpide 
vahel. Mõned valguperekonnad on väga levinud ja näivad sisaldavat äärmiselt 
konserveeritud struktuure, mis võivad toimida sarnaste epitoopidena. 
 
GARANTII: Toodud jõudlusandmed saavutati kirjeldatud protseduuri kasutades. 
Iga protseduuri muudatus, mida pole käesolevas juhendis kirjeldatud, võib 
tulemusi mõjutada, millisel juhul muutuvad kehtetuks kõik DST Diagnostische 
Systeme & Technologien GmbH antud otsesed, kaudsed või seadusest tulene-
vad garantiid, sealhulgas kaudne turustatavuse ja kasutuskõlblikkuse garantii. 
Sellisel juhul ei vastuta DST Diagnostische Systeme & Technologien GmbH ega 
tema volitatud edasimüüjad otseste ega kaudsete kahjude eest. 
 
VIITED: Hardman G ja Hart G, “Dietary advice based on food-specific IgG re-
sults” Nutrition & Food Science 2007; 37(1): 16-23.  

Müller U ja Bayer W, „Zur Relevanz der Bestimmung von spezifischem IgE und 
spezifischem IgG/IgG4 in der Aufdeckung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten“ 
Erfahrungsheilkunde 2007; 56: 400-406.  
David TJ, “Adverse reactions and intolerance to foods” Br Med Bull 2000; 56: 34-
50. 
 
PATENDID/KAUBAMÄRGID: NutriSMART® võib olla kaitstud järgnevate paten-
tidega: 10 2009 33 008.9 ja 10 2009 037 791.3. 
 
AADRESS: Tootja DST Diagnostische Systeme & Technologien GmbH, Güter-
bahnhofstrasse 16, D-19059 Schwerin, Saksamaa, tel: +49 385 30348 0, faks: 
+49 385 30348 499, www.dst-diagnostic.com  
Täiendavat informatsiooni ettevõtte ja toote kohta võib igal ajal tellida. 
 
*Erinevalt 1. tüübi (vahetut tüüpi) allergiatest puudub hetkel ühtne hindamissüs-
teem toidutalumatuse klassifitseerimiseks sIgG4 või sIgG kontsentratsiooni abil. 
 
 

 
 
 


