
 

 

 Kwinbon Biotech                   مراحل انجام تست بدون انکوباتور**
 

 . بخوانید دقت با را ها دستورالعمل آزمایش از قبل
 .برسد اتاق دمای بهچند دقیقه در دمای اطاق نگه دارید تا  را آزمایش های نمونه و کیت -1
 .باشد رسوب یا تجمع گونه هیچ بدون و مایع کاملا  باید شیر های نمونه

 .و یا کد گذاری کنید گذاری در صورت نیاز علمت و بیاورید ازظرف پلستیکی بیرون را نیاز مورد نوارهای ویال های تست و -2
 .نگهداری کنیدآنها را در یخچال  آینده در استفاده و برای ببندید را ها بطری درب

 کامل مخلوط ویال در موجود معرف با نمونه تا هم بزنید مرتباا  بار 5 حداقل ویال ریخته و درون میکرو لیتر از شیر مورد نظر را 222 مقدار -3
 باشد،  صورتی باید مخلوط این. شود

 (دمای اطاق) .درجه سانتیگراد صبر کنید 22الی  25دقیقه در دمای  5سپس به مدت  -4
 رفته فرو مایع درون که نوار تا انتهای ویال شوید مطمئن. دهید قرار (محتوی نمونه و ماده معرف)ویال  از قسمت کوچک درون را نوار -5

 .باشد
 (دمای اطاق) .درجه سانتیگراد صبر کنید 22الی  25دقیقه در دمای  5سپس به مدت  -6

 .مطلع شوید تست شما آماده میباشد با توجه به راهنمای زیر از سلمت شیر خود
======================================================================== 

 مراحل انجام تست با انکوباتور***
 

 . بخوانید دقت با را ها دستورالعمل آزمایش از قبل
 .برسد اتاق دمای بهچند دقیقه در دمای اطاق نگه دارید تا  را آزمایش های نمونه و کیت -1
 .باشد رسوب یا تجمع گونه هیچ بدون و مایع کاملا  باید شیر های نمونه

 .و یا کد گذاری کنید گذاری در صورت نیاز علمت و بیاورید ازظرف پلستیکی بیرون را نیاز مورد نوارهای ویال های تست و -2
 .آنها را در یخچال نگهداری کنید آینده در استفاده و برای ببندید را ها بطری درب

 کامل مخلوط ویال در موجود معرف با نمونه تا هم بزنید مرتباا  بار 5 حداقل ویال ریخته و درون میکرو لیتر از شیر مورد نظر را 222 مقدار -3
 باشد،  صورتی باید مخلوط این. شود

 .درجه سانتیگراد قراردهید 45دقیقه در انکوباتور با دمای  3سپس ویال را به مدت  -4
 که نوار تا انتهای ویال شوید مطمئن. دهید قرار (محتوی نمونه و ماده معرف)ویال  قسمت کوچک درون از را دقیقه نوار تست 3پس از  -5

 .درجه قرار دهید 45باشد و مجددا ویال را داخل انکوباتور با دمای  رفته فرو مایع درون
 .کنیددرجه سانتیگراد صبر کنید و سپس نوار را از ویال خارج  45دقیقه در دمای  5در این حالت  -6

 .تست شما آماده میباشد با توجه به راهنمای زیر از سلمت شیر خود مطلع شوید
==================================================================================== 

 
 *** نتیجه تست*** 

 استفاده  T ,β , C عنوان به خلصه طور به که ، تتراسایکیلین و خط سوم  بتاالکتامخط دوم  ، کنترل خط اول خط ، دارد وجودتست  نوار در خط 3

 .است نتیجه شناسایی زیر نمودار. دارد بستگی خطوط این رنگ به آزمون نتایج. شود می
 مربوطه باقیمانده که این بدان معنی است هم رنگ و یا پر رنگ تر از خط کنترل باشند ، T خط و B مشاهده شود و خط C خطدرصورتی که  -1

 .میزان مشخص شده در جدول مربوط به کیت میباشد از کمتر نمونه منفی یا به عبارتی در
 مثبت و یا بقایایبتاالکتام وجود   که باشد به معنی این است Cتشکیل نگردد و یا کمرنگ تر و ضعیف تر از خط کنترل  B درصورتی که خط -2

 .مربوطه میباشدازمیزان تعیین شده در جدول  باالتر نمونه در  بتاالکتام
مثبت و یا  تتراسایکیلینوجود   که باشد به معنی این استC تشکیل نگردد و یا کمرنگ تر و ضعیف تر از خط کنترل  T درصورتی که خط -3

 .ازمیزان تعیین شده در جدول مربوطه میباشد باالتر نمونه در تتراسایکیلین بقایای
و  بتاالکتاموجود   که باشد به معنی این است Cر و ضعیف تر از خط کنترل تشکیل نگردد و یا کمرنگ ت Tو  B درصورتی که خط -4

 هر دو مثبت و یا بقایای تتراسایکیلین
ازمیزان تعیین شده  باالتر نمونه در آنها

 .در جدول مربوطه میباشد
 یک عنوان به کنترل خط: باشید داشته توجه لطفا

 صرف همیشه که شود می استفاده کیفیت شاخص
 خط اگر. شود می داده نشان B / T خط از نظر

 بودن نامعتبر دهنده نشان این ، نشود ظاهر کنترل
 را کیت درج مجدداا  کاربران لطفاا . است نتیجه

 را سنجش جدید تست نوارهای با و کرده بررسی
 .دهند انجام دوباره


