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Εφαρµογή：：：： 

Το HelicotecUT
®
Plus έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση της 

ενζυµικής δραστηριότητας ουρεάσης του Helicobacter pylori 

σε βιοψίες γαστρικού βλενογόννου µέσα σε 1 ώρα. 

 

Περιγραφή Προϊόντος：：：： 

Το H. pylori παράγει µεγάλες ποσότητες ουρεάσης. Το 

ένζυµο αυτό υδρολύει την ουρία σε ιόντα αµµωνίου και 

ανθρακικά. Όταν δείγµα ασθενούς εµβαπτίζεται σε 

HelicotecUT
®
Plus, το αυξηµένο pH που προκαλείται από 

την παρουσία και την δραστηριότητα της ουρεάσης γίνεται 

αντιληπτό από αλλαγή χρώµατος στο δείκτη pH του χαρτιού 

εξέτασης. 

  

Urea + 2 H2O + H＋  ουρεάση   HCO3
－ + 2NH4

＋  
 

∆ιαδικασία：：：： 

1. Αφαιρέστε την κολλητική ταινία του πλακιδίου  

2. Με ένα καθαρό αντικείµενο (π.χ. οδοντογλυφίδα), 

µεταφέρατε τη βιοψία πάνω στο χαρτί.  

3. Σφραγίστε και πιέστε ώστε να διαχυθεί το υγρό εκτός της 

βιοψίας. 

4. Καταγράψτε την ηµέρα & ώρα εξέτασης και τα στοιχεία του 

ασθενούς στο πλακίδιο. 

5. Παρατηρήστε το πλακίδιο εξέτασης για µια ώρα.  

Παρατηρήστε τυχόν αλλαγές χρώµατος µέσα από το 

ορθογώνιο άνοιγµα στη ράχη του πλακιδίου εξέτασης. Για 

περισσότερες λεπτοµέρειες δείτε τον πίνακα της επόµενης 

ενότητας..  

 

Αποτελέσµατα：：：： 

1. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα µέσα στην ώρα 

παρατηρείτε κατά η περίµετρος του χαρτιού αλλάζει 

χρώµα. Ισχυρώς θετικά αποτελέσµατα µπορεί να γίνονται 

ορατά και µέσα σε 5 λεπτά. 

2. Εάν η περίµετρος του χαρτιού αλλάζει χρώµα σε ροζ ή 

κόκκινο, το τεστ είναι θετικό για Helicobacter pylori. 

3. Αν το χαρτί παραµένει κίτρινο µετά από 1 ώρα τότε η 

εξέταση είναι αρνητική. 

 

Χρόνος 

Αντίδρασης 
5΄  30΄ 1h 1h 

Χρώµα 

∆ακτυλίου 

Ροζ ή 

Κόκκινο 

Ροζ ή 

Κόκκινο 

Ροζ ή 

Κόκκινο 
Κίτρινο 

∆ιάγνωση     

 

Οδηγίες Αποθήκευσης：：：： 

Αποθηκεύστε σε θερµοκρασία δωµατίου σε δροσερό και 

άνυδρο µέρος. Το HelicotecUT
®
Plus είναι σταθερό για 24 

µήνες. 

 

Ηµεροµηνία Λήξης：：：： 

Αναγράφεται στο πλακίδιο και το εξωτερικό κουτί.  

 

Σηµειώσεις：：：： 

1. Στις περισσότερες περιπτώσεις θετικά αποτελέσµατα θα 

εµφανιστούν σε 5-30 λεπτά, ενώ ασθενώς αρνητικά 

αποτελέσµατα θα κάνουν µια ώρα.  

2. Οι ασθενείς δεν πρέπει να λαµβάνουν αντιβιοτικά, άλατα 

του βισµουθίου για 3 εβδοµάδες ή αναστολείς αντλίας 

πρωτονίου για δύο εβδοµάδες πριν τη βιοψία. Αυτές οι 

ουσίες πρακτικά αποκρύπτουν το µικρόβιο, οδηγώντας σε 

ψευδώς αρνητικά αποτελέσµατα.  

3. Συνίσταται οι βιοψίες να συλλέγονται τόσο από το άντρο 

όσο και από και από τις εγκολποµατώσεις του στοµάχου, 

µιας και τα µικρόβια αναπτύσσονται καλύτερα σε υγιή ιστό 

παρά σε ελκώδεις περιοχές. 

4. Σε ασθενείς µε επαναµόλυνση ή σε όσους έχουν λάβει 

θεραπεία πριν την εξέταση, βιοψίες θα πρέπει να 

συλλέγονται και από άλλες περιοχές του στοµάχου.  

5. Οι συνηθισµένες λαβίδες βιοψίας παρέχουν δείγµατα 

επαρκούς µεγέθους για την εξέταση (~2-3 mm). 

6. Αυτή η εξέταση είναι µόνο για διάγνωση in vitro, και γίνεται 

από ιατρούς ή τεχνικούς ιατρικών εργαστηρίων. 
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