


Τα περιεχόμενα της 
συσκευασίας είναι: 
1. Κασέτα 

ανοσοχρωματογραφίας 
2. Φιαλίδιο συλλογής 

δείγματος 
3. Χαρτί συλλογής δείγματος 
4. Φύλλο οδηγιών 
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Ο εξεταζόμενος θα σας επιστρέψει: 
 
1. Το φακελάκι με την ένδειξη 

DyonCalpro(1) της κασέτας 
ανοσοχρωματογραφίας. 
 

2. Το φιαλίδιο (2) συλλογής του δείγματος 
των κοπράνων του. 
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Φιαλίδιο συλλογής δείγματος 
 

1. Ανακινήστε δυνατά το Φιαλίδιο 
Συλλογής, ώστε να υπάρχει καλή 
διαλυτοποίηση του δείγματος. 

2. Κρατήστε το Φιαλίδιο Συλλογής, 
έτσι ώστε το γαλάζιο πώμα να 
είναι προς τα κάτω. 



Φιαλίδιο συλλογής δείγματος 
 

1. Κρατήστε με προσοχή και με 
τεντωμένο χέρι, έχοντας βάλει 
απορροφητικό χαρτί στην άκρη του 
φιαλιδίου, 

2. Πιέστε τη διάφανη πλαστική άκρη 
μέχρι να σπάσει. 



Κασέτα ανοσοχρωματογραφίας 
 

1. Τοποθετήστε την κασέτα 
ανοσοχρωματογραφίας σε επίπεδη 
ομαλή επιφάνεια. 

2. Γυρίστε ανάποδα το Φιαλίδιο 
Συλλογής και πιέστε το σχετικά 
δυνατά, ώστε να πέσουν 4 σταγόνες 
διαλυτοποιημένου δείγματος μέσα 
σε κάθε μία από τις δύο ειδικές 
στρογγυλές οπές της κασέτας 
εξέτασης (4 + 4) (θέση “SAMPLE”). 



Κασέτα ανοσοχρωματογραφίας 
 

1. Αμέσως ξεκινήστε το χρονόμετρο (δεν 
περιέχεται στη συσκευασία) 

2. Παρατηρείστε το διαλυτοποιημένο δείγμα να  
3. μετακινείται προς τις ζώνες (T) και (C).  

4. Ερμηνεύστε τα αποτελέσματα στα 10 
λεπτά.  

5. Τυχόν αποτελέσματα που ελήφθησαν μετά 
τα 10 λεπτά ΔΕΝ έχουν διαγνωστική 
σημασία. 



Θετικά Αποτελέσματα  
= 3 ή 4 έγχρωμες γραμμές 
Υπό την προϋπόθεση ότι και οι 2 
πράσινες γραμμές της Ζώνης 
Ελέγχου (C) είναι ταυτόχρονα 
ορατές στα 10 λεπτά. 
 
• Έστω και μία κόκκινη γραμμή στη 

Ζώνη Εξέτασης (T) 50, τότε είναι 
θετική για τουλάχιστον 50μg/g στο 
δείγμα. 

• Εφόσον εμφανιστούν 2 κόκκινες 
γραμμές και στις 2 Ζώνες Εξέτασης 
(Τ) 50 και 200, τότε είναι θετική 
για τουλάχιστον 200μg/g 
καλπροτεκτίνης στο δείγμα.  



Αρνητικά Αποτελέσματα  
= 2 πράσινες γραμμές 
 

Όταν και οι δύο πράσινες γραμμές 
ΜΟΝΟ εμφανίζονται ΚΑΙ στις δύο 
Ζώνες Ελέγχου (C) και ΚΑΜΙΑ κόκκινη 
γραμμή δεν εμφανίζεται στη Ζώνη 
Εξέτασης (Τ). 
 
Η ένταση του χρώματος σε μια Ζώνη 
(C) μπορεί να είναι εντονότερη ή 
αχνότερη από την ένταση του 
χρώματος στη άλλη Ζώνη (C).  



Άκυρο 
• Το τεστ είναι άκυρο εφόσον στα 10 

λεπτά εμφανιστεί το πολύ μία ή καμία εκ 
των δύο πράσινων γραμμών στη Ζώνη 
Ελέγχου (C), ανεξάρτητα από το τι 
συμβαίνει με τις κόκκινες γραμμές της 
Ζώνη Εξέτασης (T). 

• Αν έχουμε 2 πράσινες γραμμές στις 
ζώνες (C) και 1 κόκκινη γραμμή (Τ) 200 
χωρίς όμως o δείκτης (C) 50 να είναι 
ομοίως θετικός.  

• Εμφάνιση τυχόν καφέ γραμμών στις 
ζώνες ή στο background του τεστ 
δεικνύει περίσσεια δείγματος κατά τη 
συλλογή. Το τεστ είναι άκυρο και 
συνιστάται αραίωση του αρχικού 
δείγματος κοπράνων. 




