
Удобни, бързи и професионални 
тестове
Повече време за вашите пациенти

ДИАГНОСТИЧНИ РЕШЕНИЯ 
ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

Диагностични решения за вашия бизнес от



Репродукция
Лутеинизиращ хормон WITNESS® LH 6

Хормон релаксин WITNESS® Relaxin 5

Други тестове

Дерматофити FUNGASSAY® 10

Чревни паразити OVATEC® 50

Чревни паразити (Giardia) GIARDIA 5
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Терапевтична 
област

Изследван
обект 

Наименование 
на теста

Брой в 
опаковка

Готов за 
употреба

Малък обем 
на пробата

 Улеснена
 процедура

Бърз 
резултат за 
10 мин.**

Вирусни 
инфекции 

Котешки имунодефицитен 
вирус (FIV) Аb* WITNESS® FeLV-FIV 2-5-10 

Вирус на котешка левкемия 
(FeLV) Ag*

WITNESS® FIV 10

Вирус FeLV-FIV (Ag/Ab)* WITNESS® FeLV 10

Паразитни 
инфекции Dirofilaria immitis Ag* WITNESS® Dirofilaria 10

Вирусни 
инфекции Парвовирус Ag* WITNESS® Parvo 5

Векторно
предавани 
инфекции

Ehrlichia canis Ab* WITNESS® Ehrlichia 5

Leishmania infantum Ab* WITNESS® 
Leishmania 10

Dirofilaria immitis Ag* WITNESS® Dirofilaria 10

** В зависимост от теста

*  Ag = антиген
Ab = антитяло

Диагностични тестове

Диагностични решения за вашия бизнес



A B C D

Антиген 
или Антитяло

�  Произвежда се по стандарт ISO 9001

Тестове Witness®

Технология R.I.M.®
Бърза имуномиграция
�  Патентована технология 

за разпределяне на антитела или антигени 
на тест-мембрана, значително улеснява 
процедурата на разчитане на резултата.

�  Точен и надежден резултат

B  Миграция на комплекса антиген-антитяло

A  Сензибилизирани антигени
или антитела с частици колоидно злато

C  Тестовата линия се появява, в случай на
положителна проба

D  Контролна линия: достоверност на теста

Готови за използване: съхранявайте при стайна температура

Тестове Witness®

�НАДЕЖДНО
�  Висококачествени тестове (висока чувствителност и специфичност)

� УДОБНО
� Тестове за употреба в клиники
� Резултати за 10 мин.*
� Съхранение при стайна температура

� ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
� Техническа поддръжка от компанията производител

Буфер

* В зависимост от теста

Диагностични решения

Диагностични решения за вашия бизнес



Име на животното Име на животното

Накапи пробата Накапи буфер
стъпка

2
стъпка

Лесна процедура по изпълнение на теста

Малък обем на пробата

Бърз резултат: в рамките на 10 мин.*

* В зависимост от теста

ОТРИЦАТЕЛЕН 
РЕЗУЛТАТ

ИЛИ

Име на животното Име на животното

Бързина и лекота на изпълнение Бързина и лекота на изпълнение 

� 1- 2 капки*

�  За анализ може да се използват: 
цяла кръв с антикоагулант, серум, плазма или фекалии* 

� Всичко в 2 стъпки*: по - малко грешки

Диагностични решения за вашия бизнес

ПОЛОЖИТЕЛЕН 
РЕЗУЛТАТ

1



КА
К 

Д
А

 И
ЗП

О
Л

ЗВ
А

ТЕ
 ?

 
В

А
Ж

Н
О

Цел
Откриване АНТИГЕН на вируса на левкемия при котки- FeLV

Показания за 
извършване 

Проба Цяла кръв с антикоагулант (EDTA, хепарин), серум или 
плазма.

Характеристики

Опаковка 

Здрави котки:
-  Котета: по време на първо 
посещение при вет. лекар.

- Възрастни котки: ежегодно 
изследване. Преди ваксинация срещу 
FeLV-FIV. Котки от рискови групи.

Болни котки:
-  Съмнения за заразяване с FeLV и FeLV
в зависимост от възрастта, рано 
поставени ваксини или отрицателен 
резултат от по - рано направен тест (до 
предполагаемото заразяване).

WITNESS® FeLV - FIVВИРУСНИ 
ИНФЕКЦИИ

492.

Как да интерпретирате: за 10 мин.

WITNESS®FeLV-FIV

Диагностични решения за вашия бизнес

Чувствителност                             Специфичност

Комбиниран тест на FeLV-FIV - 10 опаковки. Всички консумативи са 

включени в комплекта!

Откриване АНТИТЕЛА срещу FIV

FeLV: 92.9%
FIV: 93.8%

FeLV: 96.5%
FIV: 93.4%

Как да използвате

•Положителен резултат от теста, особено при котките без явни клинични признаци на заболяването, или
които имат нисък риск от заразяване, трябва да бъде потвърдена от ELISA.
•Котките могат да бъдат изследвани във всяка възраст.
•Майчини антитела и антитела в резултат на ваксинация не влияят върху резултатите на FeLV теста.

•Антителата срещу FIV, предавани чрез коластрата от майката, могат да доведат до ложителен резултат на теста при котенца.
При котета с положителен тест за FIV трябва да се направи повторен тест след 2 седмици. Ако полученият резултат е 
положителен при котета по-възрастни от 6 месеца, то следва да се считат за инфектирани.
•Полученият резултат от теста трябва да се потвърди чрез ИФА, особено при котки без симптоми на заболяването или с нисък
риск от заразяване.
•Резултатът от теста ще бъде положителен при ваксинирани срещу FIV котки.

1-  Robinson A, et al. Comparison 
of a rapid immunomigration 
test and ELISA for FIV antibody 
and FeLV antigen testing in cats. 
Veterinary Record 1998;142:491-
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WITNESS® ParvoВИРУСНИ 
ИНФЕКЦИИ

Цел Откриване на парвовирусен АНТИГЕН във фекалии

Показания за 
извършване

Болни кучета: потвърждаване на заразяване 
с парвовирус.

Проба Фекалии

Характеристики Чувствителност 100%2 Специфичност 95.2%2

Опаковка 5 теста в опаковка. Всички консумативи са 
включени в опаковката.
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Напълнете епруветката 
с буферен разтвор до 
маркираната линия.1

Вземете фекална проба с 
помощта на тампон, поставете в 
епруветката, разклатете за 
        по-добра хомогенност.

2
Счупете дръжката 
на тампона по 
синята линия.

3
        

4
Разчитане и интерпретиране на резултата*: за 10 мин.

5 x

Обърнете и добавете 
5 капки от пробата 
към ямката.

Кличка животного Кличка животного

ИЛИ

Кличка животного

Грешка

Кличка животного

Грешка

ИЛИ

• 
При животни, ваксинирани срещу парвовироза, тестът може да даде фалшив
положителен резултат, ако е направен между 3 -ти и 10-ти ден след ваксинация.

•  WITNESS® PARVO реагира на всички щамове на парвовируса (CPV), които се
отделят с фекалиите.

•  CPV-2 се отделя рядко на 5-ти / 7-ми ден в хода на клинично заболяване:
резултатът от теста може да е отрицателен.

1-  Pfizer - Synbiotics data on file: AWIPARE - Version 3. Canine 
Parvovirus test. July 2006. 

2-  Lacheretz A et al. Diagnosis of canine parvovirus by rapid 
immunomigration on a membrane. Vet Rec 2003;152(2):48-50.

3-  http://www.avma.org/animal_health/canine_parvovirus_faq.asp
4-  McCaw DL, Hoskins JD. Canine Viral Enteritis. in Green: Infectious 

Diseases of the dog and cat, third Ed, WB Saunders-Elsevier, p63. 

* Резултатите от теста следва да се интерпретират в съответствие с клиничната картина и патогенезата на заболяването.

Диагностични решения за вашия бизнес

Положителен 
резултат

Отрицателен 
резултат
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WITNESS® Dirofilaria

Цел Откриване на АНТИГЕН на Dirofilaria immitis

Показания за 
извършване

Проба Цяла кръв с антикоагулант (EDTA, хепарин), серум или 
плазма

Характеристики Чувствителност 100%2 Специфичност 98.3%2

Опаковка                  10 теста в опаковка. Всички 
консумативи са включени в опаковката.

Име на животното
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Разчитане и интерпретация на резултата*: за 10 мин.

Име на животното

Име на животното

Положителен резултат

Име на животното

Грешка

Име на животното

Отрицателен резултат

Име на животното

Име на животнотоИме на животното

3 x

Грешка

Име на животнотоИме на животното

1 x

ИЛИ

ИЛИ

*  Резултатите от теста следва да се интерпретират в съответствие с клиничната картина и патогенезата на заболяването.

3 капки
буферен разтвор

21 капка от пробата 
цяла кръв с антикоагулант 
(EDTA, хепарин), серум или 
плазма

1

•  Ефективността на теста WITNESS® Dirofilaria не зависи от наличието на микрофиларии в
кръвоносната система.

• Фалшиво положителни резултати могат да се получат при наличие на незрели дирофиларии
(период на полово съзряване), малък брой (само 2 женски) или наличие само на мъжки
индивиди.

1-  Pfizer - Synbiotics data on file: USDA valida-
tion-dossier FHW. Sept. 2006.

2-  Pfizer - Synbiotics data on file: AWIDIRE  
- Version 5. Canine Heartworm Antigen test. 
Jan. 2008.( When female worms count >2).

Здрави кучета: обследване на 
дирофилариоза (кучета по - 
възрастни от 7 месеца) преди 
профилактична обработка в 
ендемични райони и/или след 
посещение на ендемични райони.

Болни кучета: 
съмнение за 
дирофилариоза.
Котки: съмнение за 
дирофилариоза.¹

Диагностични решения за вашия бизнес

ВЕКТОРНО
ПРЕДАВАНИ 
ИНФЕКЦИИ
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WITNESS® Leishmania
ВЕКТОРНО 
ПРЕДАВАНИ 
ИНФЕКЦИИ

Цел Откриване на  АНТИТЕЛА срещу Leishmania infantum

Показания за 
извършване 

Проба

Характеристики Чувствителност     65–96%1   Специфичност     100%1

Опаковка 10 теста в опаковка. Всички 
консумативи са включени в опаковката.

Име на животното Име на животното

1 капка от пробата 
цяла кръв с антикоагулант 
(EDTA, хепарин), серум или 
плазма

4 капки 
буферен разтвор

1 2

Име на животнотоИме на животното

4 x
Име на животнотоИме на животното

10 мкл
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Разчитане и интерпретиране на резултата*: за 10 мин.

Име на животното

Положителен резултат

Име на животното

Грешка

Име на животното

Отрицателен резултат

Име на животното

Грешка

ИЛИ

ИЛИ

Болни кучета: съмнения 
за лайшманиоза при 
клинични признаци на 
заболяване.

Здрави кучета: Поява на 
сероконверсия след 
посещение в ендемични 
зони, регулярно обследване 
в ендемични зони.

* Резултатите от теста следва да се интерпретират в съответствие с клиничната картина и патогенезата на заболяването.

• За коректно изпълнение на теста WITNESS® Leishmania, използвайте
"специалната пипетка".

• WITNESS® Leishmania се използва за диагностика на лайшманиоза и
скринингово обследване на здрави кучета в ендемични райони.

1-  Pfizer - Synbiotics data on file: AWILEI  
- Version 2. Leishmania antibody test. Aug. 
2009. (Depending of IFI cut off (1:200  
or 1:800)).

Диагностични решения за вашия бизнес

Цяла кръв с антикоагулант (EDTA, хепарин), серум или 
плазма
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WITNESS® Ehrlichia

Цел Откриване на  АНТИТЕЛА  срещу Ehrlichia canis 

Показания за 
извършване 

Болни кучета:
Потвърждаване на диагноза при клинично 
съмнение за заразяване с Ehrlichia canis.

Проба

Характеристики Чувствителност 100% 1 Специфичност 96.6%1

Опаковка 5 теста в опаковка. Всички 
консумативи са включени в опаковката.

Име на животното Име на животното

1 капка от пробата 
цяла кръв с антикоагулант 
(EDTA, хепарин), серум или 
плазма

3 капки 
буферен разтвор

1 2

Име на животнотоИме на животното

3 x
Име на животнотоИме на животното

1 x
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Разчитане и интерпретиране на резултата*: за 10 мин.

Име на животното

Положителен резултат

Име на животното

Грешка

Име на животното

Отрицателен резултат

Име на животното

Грешка

ИЛИ

ИЛИ

* Резултатите от теста следва да се интерпретират в съответствие с клиничната картина и патогенезата на заболяването.

• WITNESS® Ehrlichia се използва за диагностика на моноцитарна ерлихиоза.

• WITNESS® Ehrlichia открива антитела срещу E. Canis, като са възможни
кръстосани реакции с E. ewingii и E.risticii.

1-  Pfizer - Synbiotics data on file: AWIEHR  
- Version 2. Ehrlichia antibody test. Sept. 
2009.

Диагностични решения за вашия бизнес

ВЕКТОРНО 
ПРЕДАВАНИ 
ИНФЕКЦИИ

Цяла кръв с антикоагулант (EDTA, хепарин), серум или 
плазма
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WITNESS® RelaxinРЕПРОДУКЦИЯ
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Разчитане и интерпретация на резултата*: за 10 мин.

Име на животното

Положителен резултат

Име на животното

Грешка

2 капки
 буферен разтвор

2

Име на животното

Отрицателен резултат

Име на животното

Име на животнотоИме на животнотоИме на животното

2 x

Грешка

Име на животнотоИме на животнотоИме на животното

2 x

Релаксин (хормон, образуван от плацентата след имплантация).

Други 
показания за 
извършване

Проба серум или плазма

Приложение

КУЧКА:
• 

• Единствен тест: 27 дни след овулация.

КОТКА:
• Първи тест: 25 дни след овулация.

Ако резултатът е отрицателен, повторете
след 1 седмица.

•  Единствен тест: 31 дни след заплождане.

Опаковка 5 теста в опаковка.Всички консумативи са включени в опаковката.

• Проследяване на бременността.
• Неизвестен статус на кучката/

котката.
• Потвърждаване на нежелана

бременност преди аборт.

• Оценка на необходимостта
от лечение поради
лъжлива бременност.

• Потвърждение за
резорбция на плода.

ИЛИ

ИЛИ

• Релаксин се счита за най-добрият
маркер на бременността (специфичен
за кучки).

•
WITNESS® Relaxin е чувствителен на
100 % при кучки на 27-ми ден от
овулацията и при котки - 29 дни след
заплождане.1,2

• При кучки, фалшиво положителен
резултат може да се получи при
резорбция на зародишните обвивки.

• При котки, фалшиво положителен
резултат се свързва с наличието на
големи кисти на яйчниците (продукция
на релаксин).

1-  Pfizer - Synbiotics data on file: AWIREL  
- Version 1. Relaxin hormone detecting test 
indicating pregnancy in bitches and queen. 
Aug. 2005. 

2-  DiGangi BA et al. Use of a commercially 
available Relaxin test for detection of 
pregnancy in cats. JAVMA 2010;237(11):1267-
1274 

2 капки от  пробата 
(серум или плазма)

1

Диагностични решения за вашия бизнес

Цел

Основни показания 
за извършване

Ранно установяване на бременност при кучета и котки.

Първи тест: 23 дни след овулация.
Ако резултатът е отрицателен, повторете
след 1 седмица.

* Резултатите от теста следва да се интерпретират в съответствие с физиологичното състояние на животното.
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WITNESS® LHРЕПРОДУКЦИЯ

ТЕСТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН

ТЕСТ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН

Разчитане и интерпретиране 
на резултата*: за 10 мин.

Име на животното

Грешка

Име на животното

Име на животното

Грешка

Име на животното

3 капки от пробата
(кръвен серум)

Име на животнотоИме на животното

3 x

Цел ЛУТЕИНИЗИРАЩ ХОРМОН (LH)

Показания за 
използване

Проба Кръвен серум

Опаковка
6 бр. в опаковка. Всички консумативи 
са включени в опаковката.

Развъждане*(кучки): 
Определяне на овулацията 
в съчетание с тест за 
прогестерон.

Състояние на животното 
преди кастрация** (кучки и 
котки). Откриване на животни 
с отстранени яйчници и 
полово интактни.

Кличка животного

положителен резултат: 

LH ≥ 1 нг/мл

до

отрицателен резултат: 

LH < 1 нг/мл

до

ИЛИ

ИЛИ

• WITNESS® LH - полуколичествен тест за определяне на LH концентрацията в серум: при оценка, резултатът от цвета на тестовата
линия, следва да се сравни с цвета на контролната линия.

• За определяне на оптималния момент за заплождане, нивото на LH се интерпретира в комбинация с нивото на прогестерона  и 
резултата от изследване на цитовагиналната проба.

•  При животни с отстранени яйчници , резултатът от 2 последователни теста, направени през 2 часа, ще бъде положителен.
• 

**Преди кастрация
• Отрицателен тест - животното е полово

интактно.

•
Положителен тест - повторете след 2 
часа, ако резултатът отново е 
положителен - животното е кастрирано.

*Развъждане
Положителният резултат от 
теста WITNESS® LH показва 
покачване на LH преди 
овулация.

Диагностични решения за вашия бизнес

* Резултатите от теста следва да се интерпретират в съответствие с физиологичното състояние на животното.

 В случай на съмнение за еструс, направете повторен тест с нова проба след 24 часа.



WITNESS – Основни въпроси и отговори

1. При каква температура се съхранява теста?
Тестът се съхранява при температура от 2–25 С°.

2. Какви условия трябва да се спазват при извършване на теста?
• Поставете теста на плоска, равна повърхност.
• Не докосвайте повърхностите на ямките.
• Дръжте пипетката с пробата и флакона с буферния разтвор вертикално.
• Преди да добавите буфера пробата трябва да се адсорбира напълно.
• Не докосвайте теста в период на инкубация.

3. Мога ли да считам теста за положителен, ако тестовата линия
се появи след изтичане на препоръчителното време за инкубация  
(след 30-40 минути)?
Резултатът от теста трябва да се отчита непосредствено след изтичане 
на времето за инкубация, указано в инструкциите (след 10 или 20 мин., в 
зависимост от теста.)

4. Какви технологични грешки могат да повлияят върху резултата на
теста ?
• Недостатъчен обем на пробата (по - малък от указаното в

инструкцията) - слаба, недостатъчна миграция.
• Неправилно накапване на пробата (пипетката докосва мембраната)

– слаба миграция или отсъствие на такава.
• Недостатъчен обем на буфера (по - малък от указаното в

инструкцията) - слаба, недостатъчна миграция.
• Висока влажност в помещението - слаба, недостатъчна миграция.
• Тестът е разположен на наклонена повърхност или тестът се държи в ръка

по време на манипулацията - слаба, недостатъчна, обратна миграция.
• Използва се една пипетка за няколко проби.

5. Счита ли се тестът за положителен, ако цветът на тестовата
линия е по-блед в сравнение с контролната линия?
Да, появата на тестова линия се счита за положителен резултат, 
независимо от интензивността на цвета на линията.

Диагностични решения за вашия бизнес

Home
Typewritten Text



FUNGASSAY® 

Цел Потвърждаване на диагнозата - 
Дерматомикоза при кучета и котки

 Диференциране
на патогенни гъби Дерматофити

Показания за 
извършване

• Съмнение за Дерматомикоза на база клинични признаци,
увредена кожа и диагностика с лампата на Ууд.

• Скрининг на предполагаема инфекция, предизвикана от
дерматофити.

• Контрол на ефективността на лечението на инфекции,
предизвикани от дерматофити.

Проба Косми, люспи, остъргана кожа (на границата на поражението)

Отчитане на 
резултата Растеж на колонии с изменение на цвета на средата.

Опаковка 10 стъклени флакона с хранителна среда

Срок на 
годност

24 месеца в хладилни условия. Не е необходимо да се затопля 
при стайна температура преди използване.

ХРАНИТЕЛНА СРЕДА 
ЗА ДЕРМАТОФИТИ

Д
Е
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ТИ

КЛИНИЧНИ 
ПРИЗНАЦИ

Очертани лишеи:  Увредена кожа без наличие на сърбеж. Обикновено имат 
кръгла форма с еритема, десквамация и опадане на космената покривка в 
областта на поражението. При котките могат да се появят и локални поражения (в 
областта на носа)1.

ИНЦИДЕНТНОСТ

Висока. Засяга кучета и котки от всички възрасти, но по-често младите животни. 
Възможно е безсимптомно носителство. Честотата на поява зависи от 
климатичните условия и наличието на естествени резервоари на инфекцията. 
Практически всички дерматомикози във ветеринарната практика се причиняват от 
гъби от рода на Microsporum и Trichophyton.

РАЗПОСТРАНЕНИЕ      Ендемично заболяване 

РИСКОВИ ФАКТОРИ
Уязвимостта към заболяването зависи от общото здравословно състояние на 
животното. Животни в групи: питомници, приюти и др. Бездомни кучета и кучета, 
изложени на контакт с бездомни такива.

ПРЕДАВАНЕ
Пряк контакт със заразено животно или чрез инфектирани предмети. Почвата се 
явява резервоар на инфекцията за геофилни дерматофити (например Microsporum 
gypseum)2.

1- K.A. Moriello, Zoonotic skin diseases of dogs and cats.Animal Health Research Reviews, 2003; 4, pp 157-168. 
2- Hungerford LL, Campbell CL, Smith AR; Veterinary mycology laboratory manual, 1998, p 16.

Диагностични решения за вашия бизнес
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FUNGASSAY® 

� Лесен: Инокулирайте >> 
Инкубирайте >> Отчетете резултата

� Бърз: Растеж на дерматофити може 
да бъде отчетен на 48 h след 
инокулиране на пробата.

� Точен: Видим ръст на колонии и 
промяна в цвета на средата.
� Удобен: Не трябва предварителна 
подготовка, готови за използване 10 
флакона в опаковка.  

Лесен за изпълнение в клиника, бърз и практичен тест за диагностика на 
инфекции, причинени от дерматофити.
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FUNGASSAY®FUNGASSAY®

Фалшиво положителен резултат: 

• Оценка на резултата, по - късно
от 14 дни.

• Растеж на бактерийни колонии, 
предизвикващи промяна в цвета на средата.

ДЕРМАТОФИТИ
Цветът на средата се променя от 
кехлибарен на червен. Отчита се 
растеж на слабооцветени "кожени" 
колонии. При наличие на растеж на 
дерматофити, хранителната среда 
променя напълно цвета си за 7-14 
дневен период на инкубация. 

Необходимо е специфично 
лечение и обработка на 

помещението

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА 
ДИАГНОЗАТА

 Микроскопия на колониите

Фалшиво отрицателен резултат: 
• Неправилен подбор на пробата.
• Плътно затворена капачка.
• Ниска температура на инкубация.
• Недостатъчно време на инкубация.
• Контаминирана проба.

+ -

За пълно изключване на инфекцията: 
възможно е да се наложи повторно 
изследване с нова проба от мястото на 
поражението.

НЕ ДЕРМАТОФИТИ
• Сапрофитни гъби:

Добре оформени колонии до изменен
цвят на средатата. Колониите, по
правило, имат тъмна пигментация.

• Бактерии:  Морфологията на 
бактерийните колонии се отличава 
от тази на гъбните колонии.

Диагностични решения за вашия бизнес

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Резултатите от теста следва да се интерпретират в съответствие с клиничната картина и анамнезата на изследваното животно.
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1. Обтрийте със спирт и подсушете
мястото на вземане на пробата.

2. Отберете косми и/или люспи от
зоната на увредена кожа.

3. Инокулирайте пробата на
повърхността на хранителната
среда във флакона.

4. Поставете капачката без да
затваряте плътно!!!

5. Инкубирайте в продължение на
14 дни на стайна температура
(оптимална 24 – 27 ºС).

6. 48 h след инокулацията
проверявайте за наличие на
растеж на колонии и промяна в
цвета на средата.

>  В случай на положителен резултат: 
Потвърдете диагнозата след 
микроскопиране на колониите.

>  След използване, средата се унищожава
чрез изгаряне или автоклавиране.

FUNGASSAY® Практическа употреба

3. ИНОКУЛАЦИЯ 5. ИНКУБАЦИЯ 6. ОТЧИТАНЕ
НА РЕЗУЛТАТА

�  Microsporum Canis

ТИПИЧНИ ДЕРМАТОФИТИ ПО ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ

Microsporum Canis Microsporum Gypseum Trichophyton Mentagrophytes

� Microsporum Gypseum � Trichophyton Mentagrophytes

По време на растежа в продължение на 14 дни, дерматофитите ще отделят алкални 
метаболити. рН индикатора (червен фенол) в присъствие на алкали променя цвета от 
кехлибарен на червен. По - голямата част от гъбите, в продължение на 10 дни отделят 
кисели метаболити, които не предизвикват промяна в цвета на средата по време на 
растежа им.

Ref : Taplin, D., Zaias, N., Rebels, G. and Blank, H.: Isolation and recognition of dematophytes on a new medium (DTM). Arch. Derm. 99;203-209 (1969).

Диагностични решения за вашия бизнес



OVATEC® Plus ПАРАЗИТНИ 
ИНФЕКЦИИ

OVATEC® Plus КОЛЕКТОР 

Ovatec® Plus Флотационен разтвор с цинков сулфат (ZnSO4)

Не деформира цистите на Giardia *

Специфична плътност 1,18 – 1,2

Ниска степен на 
кристализация в сравнение 

с NaNO3

Безопасен

Открива паразити, които се иденти- 
фицират и при употреба на NaNO3

Малко органични остатъци и 
замърсявания

По-лесно отчитане на 
резултатите, отсъствие на 

артефакти

Не са необходими специални 
условия за транспорт и съхранение

Уникален резервоар

Капачка с място за 
запис

Ексклузивна функция 
Ova-Spin®

Вградена повърхност за 
събиране на пробата

Плътно фиксиращ се филтър

Плътно фиксираща се 
капачка

Не протича при препълване (нисък 
риск от предаване на зоонози)

Лесна идентификация на пробата

Работа със сложни проби

Минимален контакт с фекалии, 
лесен за използване

Защита от протичане

Херметичност, 
възможност за рециклиране

Цел Откриване на паразити, ларви, яйца и цисти във фекалии.

Паразити • нематоди, цестоди, цисти: Coccidia, Giardia

Показания за 
извършване

Проба Пресни фекалии: незамърсени от други елементи или ректална тампон проба.

Работни 
характеристики

Открива всички типични паразити на стомашно-чревния тракт: висока 
чувствителност към ларвите на нематоди, яйца на тении и цисти. Не разрушава, а 
открива цисти на Giardia*.

Опаковка 50 контейнера + флотационен разтвор с цинков сулфат.

• Възрастни кучета и котки, кученца и котета.
Съмнение за стомашно-чревно заболяване,
предизвикано от паразити, симптоми на остър
или хроничен гастроентерит (повръщане,
диария, загуба на тегло и др.).

• Ежегодно изследване на здрави кучета и
котки. Обследване за наличие на паразити
при кученца и котета у дома, в кучкарници
или при закупуване.

Giardia *Giardia * Открива паразити, които се иденти- 
фицират и при употреба на NaNO

условия за транспорт и съхранение

* Bowman DD. - Diagnostic parasitology, p 296. In Georgi’s Parasitology for Veterinarians, 9th Ed. WB Saunders.

Диагностични решения за вашия бизнес
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OVATEC ® Plus
Чист, лесен и точен метод за откриване на паразити в стомашно - 
чревния тракт.
� Безконтактно вземане на проби
� Защита от преливане и протичане
�  Бърз резултат - време на 

изпълнение - 10 мин.
� Подобрено диференциране на 
   паразитните яйца

�  100 % херметичност при 
еднократно използване
� Постепенна флотация на яйцата
� Не разрушава цистите на Giardia*

*  Bowman DD. - Diagnostic parasitology, p 296. In Georgi’s Parasitology for Veterina-
rians, 9th Ed. WB Saunders.
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OVATEC®Plus Интерпретация на резултата

Необходимо е 
специфично 

антипаразитно лечение.

!! ФАЛШИВО ПОЛОЖИТЕЛЕН 
РЕЗУЛТАТ !!

• " псевдо-паразити" - частици от
растителен произход и мастни капчици
могат да се сбъркат с паразити.

• Лабораторна грешка - мастни капчици.

OVATEC®Plus Интерпретация на резултата

Интерпретацията на теста трябва да се базира на клиничната картина и анамнезата на тестваното животно.

Препоръчва се повторен анализ 
след няколко дни.

!! ФАЛШИВО ОТРИЦАТЕЛЕН 
РЕЗУЛТАТ!!

• Изследване в препатентен период.
• Малко количество паразити в организма.
• Диария.
• Твърде тежки яйца (трематоди).
• Лабораторна грешка.

+ -

ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ
• Качествен резултат: микроскопска

визуализация на яйца, ооцисти,
цисти и ларви на паразити.

• Диференциална диагноза: кръгли
червеи, трихури, плоски червеи.

ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ 
Отсъствие на яйца, ооцисти, 
цисти и ларви на паразити.

Диагностични решения за вашия бизнес



OVATEC® Plus Практическо приложение
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ВЗЕМАНЕ НА ПРОБА

1. Отстранете винта. Обърнете внимание на
чашообразната вдлъбнатина на дъното на винта.

2. Запълнете ямката на винта с фекална проба.
Ако фекалиите са течни, запълнете с помощта на
шпатула или тампон.

3. Поставете винта в колекора. Плътно
затворете капачката. Надпишете.
При необходимост колекторът с винта
може да се даде на собственика за
вземане на проба в домашни условия.

1 2

4 5 6

7 8 9

4. Добавете от разтвора на цинков сулфат
към колектора Ovatec Plus наполовина.

5. Пробата се смесва с разтвора чрез
завъртане на винта.

6. С помощта на капачката притеснете
плътно винта, за да влезе напълно в
колектора.

7. Допълнете колектора с разтвора на цинков
сулфат до образуване на менискус по
повърхността му.

8. Поставете покривно стъкло върху
менискуса и изчакайте 10 мин.

9. Сложете покривното стъкло върху
предметното и изследвайте под микроскоп.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕСТА

Диагностични решения за вашия бизнес



Основни паразити
в стомашно - чревния тракт
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Trichuris Vulpis 
Размер: 70-89 х 37-40 µм*
Форма: бъчвообразна с прозрачни нишки на полюсите 
Цвят: жълт към кафяв
Обвивка: дебела, безцветна, гладка външна и вътрешна 
повърхност
Съдържимо: клетъчна маса с тъмен цвят запълва 
обвивката (прясна проба) 

Трихури

Uncinaria
Размер: 65-80 x 40-50 µм*
Форма: яйцевидна, страните са почти успоредни
Цвят: предимно прозрачен
Обвивка: тънка, безцеветна
Съдържимо: почти безцеветно, 2-8 бластомера (прясна проба)

Ancylostoma Spp.
Размер: 56-65 x 38-40 µм*
Форма: яйцевидна, леко бъчвообразна
Цвят: прозрачен
Обвивка: безцеветна, тънка, гладка
Съдържимо: слабо оцветено, 2-8 бластомера (прясна проба)

Анкилостоми
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Toxocara Canis 
Размер: 75 x 90 µм.
Форма: сферична, понякога овална Цвят: 
тъмнокафяв
Обвивка: оцветена, дебела, неравна и 
пореста на повърхността, вътрешна 
повърхност - неравна
Съдържимо: обвивката е запълнена с 
жълтокафява клетъчна маса (прясна проба)

Кръгли червеи

Toxocara Cati
Размер: 65 x 75 µм*
Форма: сферична до леко овална
Цвят: тъмнокафяв
Обвивка: оцветена, неравна, дебела, пореста на 
повърхността; вътрешна повърхност - неравна 
Съдържимо: цялата повърхност е запълнена от клетъчна 
маса (прясна проба)

Toxascaris Leonina
Размер: 75 x 85 µм*
Форма: сферична до овална 
Цвят: жълтокафяв
Обвивка: гладка повърхност, 
дебела; вътрешна повърхност - 
неравна и безцветна
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Диагностични решения за вашия бизнес



Основни паразити
в стомашно - чревния тракт

*  Blagburn BL and Dryden MW, Pfizer Atlas of Veterinary Clinical Parasitology, 1999. 
All pictures from: Blagburn BL and Dryden MW, Pfizer Atlas of Veterinary Clinical Parasitology, 1999.

Dipylidium Caninum
Размер: група яйца (200-250 µм), която съдържа 20-30 ембриона 
(30-50µм*)
Форма: многобройни (до 20) яйца са обкръжени от жълтъчна 
обвивка, която има сферична или елипсовидна форма 
Цвят: от жълт до кафяв
Обвивка: обвивката на яйцата в групата е жълтеникава с  
бразди, по - тънки в сравнение с Taenia 
Съдържимо: почти прозрачно, всяко яйце е със зародиш с 6 
кукички, не напълно запълнена обвивка

Плоски червеи

Taenia, включва T. Multiceps и T. Serialis 
(по-рано род Multiceps), а също Echinococcus 
Granulosus и E. Multilocularis.
Размер: 30-40 x 30 -22 µм* 
Форма: от сферична до 
елипсовидна
Цвят: от жълтокафяв до кафяв 

Обвивка: жълтеникава, дебела 
с радиални бразди 
Съдържимо: от прозрачно до 
жълтокафяво, ембрион с 3 
двойки кукички
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Растителни влакна     Почвени гъби
Псевдопаразитите и артефактите могат да бъдат грешно приети за чревни паразити и често присъстват във фекалиите. 
Към тях се отнасят и въздушни мехурчета, спори, зърна, растителни влакна и др.

Псевдопаразити
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Цисти на Giardia
Размер: 8-10 x 7-10 µм*
Форма: яйцевидна или елипсовидна
Цвят: безцветен
Обвивка: дебела, начупена
Съдържимо: 2 - 4 ядра в единия край плюс медианно тяло и 
аксонеми

Giardia

Isospora spp.
Размер: 34-40 x 28-32 µм*
Форма: яйцевидна или елипсовидна
Цвят: безцветен
Обвивка: тънка, гладка, безцеветна
Съдържимо: единичен, безцветен споронт, който не 
запълва ооцита (прясна проба)

Coccidia (Coccidiosis)
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Диагностика на заболявания при кучета

Анализ Наименование 
на теста Метод Време на 

изпълнение 
Проба за 

изследване Съхранение Брой тестове 
в опаковка

Антитела 
срещу 

Brucella canis

D-TEC® CB10 

Бърза аглутинация 2 минути серум 2-7 °С

10

D-TEC® CB 25 25

Ревматоиден 
фактор (артрит) CRF® Латекс-аглутинация 3 минути серум 2-7 °С 12-24

Дерматофити FUNGASSAY® Среда за култивиране  
на дерматофити

48 часа
и повече

косми, люспи, 
остъргана кожа 2-7 °С 10

Антитела 
срещу Гана TiterCHEK® CDV/CPV ИФА 18 минути

серум или 
плазма 2-7 °С 16

Антитела 
срещу

 Ehrlichia canis

WITNESS® 

EHRLICHIA 10 минути Стайна 
температура 

5

 Ag Ehrlichia canis Реагент в зависимост 
от теста серум 2-8 °С 1 мл.

Чревни 
паразити OVATEC PLUS® Вземанe на проби 

и флотация 10 минути фекалии 2-7 °С 50

Антиген
на 

Dirofilaria 
immitis

DIROCHECK®

Lab Pack
ИФА 15 минути серум или 

плазма 2-7 °С 144

DIROCHECK®

KILO Pack ИФА 15 минути серум или 
плазма 2-7 °С 1056

WITNESS®

DIROFILARIA
Бърза 

имуномиграция 10 минути Стайна 
температура 10

Антитела
срещу 

Leishmania 
infantum

WITNESS®

LEISHMANIA
10 минути Стайна 

температура 10

 Ag Leishmania 
infantum Реагент в зависимост 

от теста серум 2-8 °С 1 мл.

Антитела 
срещу 

парвовирус
TiterCHEK® CDV/CPV ИФА 18 минути серум или 

плазма 2-7 °С 16

Парвовирусен 
антиген

ИФА фекалии 2-7 °С 10

WITNESS® PARVO фекалии Стайна 
температура 10

Антиген на  
Giardia intestinalis  WITNESS® GIARDIA фекалии Стайна 

температура 5

Диагностични решения за вашия бизнес

цяла кръв,
серум или

плазма

цяла кръв,
серум или

плазма

цяла кръв,
серум или

плазма

Бърза 
имуномиграция

Бърза 
имуномиграция

ASSURE® PARVO

Бърза 
имуномиграция

Бърза 
имуномиграция

10 минути

10 минути

10 минути



Репродукция при кучета

Анализ Наименование
на теста Метод Време на 

изпълнение 
Проба за 

изследване Съхранение Брой тестове 
в опаковка

Клетки
Цитофиксатор / 
CYTOFIXATEUR 

(aerosol liquid 75ml)
Фиксация 20 минути вагинална 

намазка
Стайна 

температура 75 мл. 

Клетки DIAGNOESTRUS/
COLORATION Оцветяване 20 минути вагинална 

намазка 
Стайна 

температура 200 теста

Клетки Промивка вагинална 
намазка 

Стайна 
температура 200 теста

Лутеинизиращ
хормон

WITNESS® LH Бърза 
миграция серум Стайна 

температура 6

Релаксин

 ReproCHEK® 
RELAXIN ИФА 17 минути

цяла кръв 
(без EDTA) или 

плазма
2-7 °С до 48

 WITNESS® RELAXIN Бърза 
миграция 10 минути серум или 

плазма
Стайна 

температура 5

Диагностични решения за вашия бизнес

20 минути

20 минути

DIAGNOESTRUS/
RINCAGE 



Диагностика на заболявания при котки
Аналитз Наименование 

на теста Метод Време на 
изпълнение 

Проба за 
изследване Съхранение Брой тестове 

в опаковка 

аАнтитела срещу 
коронавирус ViraCHECK® CV ИФА 30 минути серум или 

плазма 2-7 °С 96

Антитела срещу 
котешки 

имунодефицитен 
вирус

WITNESS® FeLV-FIV 10
Бърза 

имуномиграция 10 минути
цяла кръв, 
серум или 

плазма

Стайна 
температура 10

WITNESS® FeLV-FIV 30

WITNESS® FIV
Бърза 

имуномиграция 10 минути
цяла кръв, 
серум или 

плазма

Стайна 
температура 10

ViraCHECK® FIV ИФА 15 минути
цяла кръв, 
серум или 

плазма
2-7 °С 96

Антиген на 
вирус на 

котешка левкемия

WITNESS® FeLV-FIV 10
Бърза 

имуномиграция 10 минути
цяла кръв, 
серум или 

плазма

Стайна 
температура

5

WITNESS® FeLV-FIV 30 
10 

 WITNESS® FeLV Бърза 
имуномиграция 10 минути

цяла кръв, 
серум или 

плазма

Стайна 
температура 10

ViraCHEK® FeLV 
Lab pack ИФА 12 минути

цяла кръв, 
серум или 

плазма
2-7 °С 144

ViraCHEK® FeLV 
KILO pack ИФА 12 минути

цяла кръв,, 
серум или 

плазма
2-7 °С 960

Дерматофити FUNGASSAY® Среда за култивиране 
на дерматофити

48 часа 
и повече

кожи, люспи, 
остъргана кожа 2-7 °С 10

Чревни 
паразити  OVATEC Plus® Вземане на проби 

и флотация 10 минути фекалии Стайна 
температура 50

Антиген на 
Dirofilaria immitis

DiroCHEK® 
Lab pack ИФА 15 минути серум или 

плазма 2-7 °С 144

DiroCHEK® 
KILO Pack

ИФА 15 минути серум или 
плазма 2-7 °С 1056

WITNESS®

DIROFILARIA
Бърза 

имуномиграция 10 минути
цяла кръв, 
серум или 

плазма

Стайна 
температура 10

Антиген на 
Giardia intestinalis  WITNESS® GIARDIA Бърза 

имуномиграция 10 минути фекалии Стайна 
температура 5

Диагностични решения за вашия бизнес

5

30

30 



Репродукция при котки
Анализ Наименование 

на теста Метод Време на 
изпълнение 

Проба за 
изследване Съхранение Брой тестове 

в опаковка

Лутеинизиращ 
хормон WITNESS® LH

Бърза 
миграция 20 минути серум Стайна 

температура 6

Релаксин

 ReproCHEK® 
RELAXIN ИФА 17 минути

цяла кръв 
(без EDTA) или 

плазма
2-7 °С до 48

 WITNESS® RELAXIN Бърза 
миграция

10 минути серум или 
плазма

Стайна 
температура 5

Диагностика на заболявания при коне

Анализ Наименование 
на теста Метод Време на 

изпълнение 
Проба за 

изследване Съхранение Брой тестове 
в опаковка

Антитела срещу 
вирус на 

инфекциозна 
анемия по конете

LAB-EZ® ELA Имунодифузия в агар 24 часа серум 2-7 °С 300

ViraCHEK® ELA ИФА 20 минути серум 2-7 °С 96

Антиген на 
Конски грипен 
вирус (тип A)

 Flu DETECT Equine Бърза 
имуномиграция 15 минути назална 

проба
Стайна 

температура 5

Дерматофити FUNGASSAY® Среда за култивиране 
на дерматофити

48 часа и 
повече

кожи, люспи, 
остъргана кожа 2-7 °С 10

Чревни 
паразити OVATEC Plus®

Вземане на проби  
и флотация 10 минути фекалии Стайна 

температура 50

Допълнителни материали към тестовете

Тест Материали Брой в опаковка

WITNESS® LEISHMANIA Pipette 10 µl
LEISHMANIA

1

ReproCHEK® RELAXIN
Pipette 50 µl 
ReproCHEK®

1

Диагностични решения за вашия бизнес
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