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Felelősségkizárás:  A használati utasításban szereplő képernyőképek a CalApp® alkalmazás iOS-változatán alapul-
nak.  Az Android-változat megjelenése ettől eltérő lehet, funkciói azonban azonosak.

RENDELTETÉS
Az IBDoc® a székletminták calprotectinszintjének önellenőrzés keretében történő mennyiségi meghatározására 
szolgáló diagnosztikai eszköz.  A calprotectinszint meghatározása segíti a gyulladásos bélbetegség terápiás moni-
torozását, és a kezelőorvos ezt a páciens állapotának értékelésével kapcsolja össze.  

RENDELTETÉSSZERŰ FELHASZNÁLÓ
Az IBDoc® eszközt használhatják professzionális felhasználók laboratóriumban vagy az ellátási helyen, illetve kikép-
zett nem szakértő felhasználók otthon (gyulladásos bélbetegségben szenvedő, 12.  életévüket betöltött 
páciensek).

TARTALOMJEGYZÉK

RENDELTETÉS
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ANYAGOK ÉS TARTOZÉKOK EGY IBDOC® TESZTKÉSZLETBEN (B-IBDOC): 
A teszt végrehajtása előtt ellenőrizze, hogy a készlet összes komponense megvan.

Mennyiség Komponens

1 Kivonóoldattal (5 ml) töltött CALEX® szelep eszköz

1 Tesztkazetta

2 Székletgyűjtő papír

1 Fényképezőgép-tesztelő kártya

1 Gyors útmutató

SZÜKSÉGES, DE A TESZTKÉSZLETHEZ NEM MELLÉKELT ANYAGOK ÉS TARTOZÉKOK.
• A BÜHLMANN által az IBDoc® eszközzel való használat céljára jóváhagyott iOS vagy Android rendszerű 

okostelefonok.
• A jóváhagyott okostelefonok teljes listáját lásd a www.ibdoc.net webhelyen.

Internetkapcsolat az okostelefonon (lásd még a Fontos tudnivalók c.  szakaszt).

• A „CalApp®” okostelefon-alkalmazás, mely beszerezhető az iTunes Store, az App Store vagy a Google Play 
Store áruházban.

• Vizsgálókesztyű, mely szükség esetén orvosától is beszerezhető.

AZ IBDOC® KÉSZLET HŰTŐGÉPBEN (2–8 °C HŐMÉRSÉKLETEN) TÁROLANDÓ.

A VIZSGÁLAT ELVE

A VIZSGÁLAT ELVE

Az IBDoc® egy otthon elvégezhető teszt, mely a gyulladásos bélbetegség biomarkerének, a calprotectinnek a 
mérésére szolgál székletmintákban.  A páciens a CALEX® szelep mintavételi csöve segítségével pontosan  
meghatározott mennyiségű székletmintát vesz.  A CALEX® szelep belsejében a székletmintában jelenlévő  
calprotectin a kivonóoldatba kerül át.  A kivonat ezután a tesztkazettába kerül, ahol a calprotectint piros  
aranyrészecskék jelenítik meg.  A calprotectin a kivonattal átfolyik a tesztkazettán, és a tesztcsík elnyeli.  A  
tesztcsík és a kontrollcsík mérése okostelefonos alkalmazással (CalApp®) történik.  Az eredményt a CalApp®  
kiszámítja, majd egy biztonságos szerverre küldi, ahol a kezelőorvos áttekintheti.  A teszt a 30–1000 μg  
calprotectin / g széklet tartományban működik.

ANYAGOK ÉS TARTOZÉKOK
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• A teszteljárás megkezdése előtt alaposan olvassa el a használati utasítást.  Az 5–7. oldal a készlet összes 
komponensének áttekintésével szolgál.  A folyamat lépésenkénti ismertetése a 7. oldalon kezdődik.  A 
tapasztalt felhasználók részére szolgáló gyors útmutató a 15. oldalon található.

• Szánjon elég időt a teszt otthoni végrehajtására, és ügyeljen arra, hogy semmi ne terelje el a figyelmét.

• Ne módosítsa kezelését anélkül, hogy előtte orvosával konzultált volna.

• A károsodás elkerülése érdekében védje okostelefonját a víztől.

• Szolgáltatójától függően az internetkapcsolat pluszköltsége jelentkezhet.

• Az IBDoc® teszt különböző megvilágítási viszonyok között végrehajtható, azonban kerülni kell a közvetlen 
napfényt, az erős oldalirányú fényt, illetve a teszttartály beárnyékolását a tesztkazetta leolvasása során a 
teszteljárás 6. lépésében.

• Okostelefonja akkumulátorának legalább 20%-os töltöttségűnek kell lennie.

• A CALEX® szelepet és a tesztkazettát tilos a címkékre nyomtatott lejárati idő után felhasználni.  A  
tesztkazetta a tasak felnyitását követően 4 órán át stabil szobahőmérsékleten.

• A CALEX® szelepet és a tesztkazettát tilos többször felhasználni.

• Egyetlen komponens sem mérgező vagy egyéb módon veszélyes.

• A jelszó beállítására szolgáló linket a rendszer elküldi az Ön IBDoc® e-mail címére (felhasználónevére), 
melyet Ön az orvosának megadott.  Ha nem kapja meg az üzenetet, ellenőrizze a levélszemét mappáját.

• Ha a tesztkazettát tartalmazó tasak sérült, vagy ha az eredeti csomagolás felnyitása után a CALEX® szelep 
szivárog, akkor ne használja a tesztkészletet.

FONTOS TUDNIVALÓK

• Sok esetben akár 2 óra is szükséges ahhoz, hogy a székletminta teljesen leváljon a hornyokról 
(4. lépés, 11. oldal).  Sokszor az a legegyszerűbb, ha a székletminta előkészítését és kivonását reggel hajtja 
végre (a teszteljárás 3.  és 4. lépésében ismertetett módon), majd a következő lépéseket este végzi el.  A 
kivonat feldolgozását 24 órán belül végezze el.  Így a székletmintának elegendő ideje van arra, hogy teljesen 
leváljon a hornyokról, Önt pedig nem szorítja az idő a teszteljárás többi lépésének elvégzésére.

• A hornyokhoz nem tapadó székletből a következő módon vehető minta.  Helyezze a székletet 
kanálra.  Nyomja az adagolócsúcsot (2. ábra, 5. oldal) szorosan a kanál felületéhez, és addig forgassa a  
mintavevő pálcát, amíg a hornyokat teljesen be nem fedi a széklet.

• Folyékony székletminták nem gyűjthetők.  A tesztet olyankor hajtsa végre, amikor széklete szilárd.

FONTOS TANÁCSOK A TESZT HELYES KEZELÉSÉHEZ
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2. ábra:

Mintavevő pálca

3. ábra: 

CALEX® szelep törzse 

1. ábra: 

CALEX® szelep

Adagolócsúcs 
hornyokkal

Szűkítőelem

Védőkupak

AZ IBDoc® TESZTKÉSZLET KOMPONENSEI

Kimenet

CALEX® szelep eszköz
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Camera Test Card
Code:  B-IBD-CTC
Lot:      0302
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4. ábra: Tesztkazetta

5. ábra: Fényképezőgép-tesztelő kártya

Hátoldal

Elülső oldal
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Mintabetöltő nyílás

LeolvasóablakQR-kód

Fényképezőgép-tesztelő minta



6. ábra: A CalApp® alkalmazás navigációs menüje

Eredmények listája Mobil IBDoc® portál

Kijelentkezés

Oktatóvideó és 
Kapcsolatfelvételi adatok

Másodlagos menü  
(koppintson rá a megnyitáshoz)

Kijelentkezés

Navigálás az oktató 
képernyőkön 

Tájékoztató szöveg  
(koppintson rá a megnyitáshoz) 

Első oktató képernyő

Ugrás közvetlenül az 
időmérőre 

Elsődleges menü
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1. LÉPÉS: AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE ÉS BEJELENTKEZÉS
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1.1 Keresse meg a „CalApp” vagy az „IBDoc” (A) alkalmazást 
az iTunes Store, az App Store vagy a Google Play 
áruházban.

1.2 Töltse le és telepítse okostelefonjára a CalApp® 
alkalmazást.

1.3 Biztosítson stabil internetkapcsolatot.

MEGJEGYZÉS: Ne feledje: a CalApp® első indításakor a 
bejelentkezéshez internetkapcsolat szükséges.

1.4 Koppintson a CalApp® ikonra, és kezdje meg a  
bejelentkezési folyamatot.

MEGJEGYZÉS: Az első indításkor el kell fogadnia, hogy a 
CalApp® küldhessen Önnek leküldéses értesítéseket.  Egy 
nappal a következő teszt esedékessége előtt a rendszer 
leküldéses értesítés révén emlékeztetőt küld Önnek.

A teszt végrehajtásához okostelefonja akkumulátorának 
legalább 20%-os töltöttségűnek kell lennie.

Az iOS rendszerű okostelefonokon Önnek el kell fogadnia, 
hogy a CalApp® használhassa a fényképezőgépet.

1.5 Adja meg az IBDoc®-fiókjához tartozó e-mail címet 
(felhasználónevet) és jelszót (B).

MEGJEGYZÉS: Ha elfelejtette jelszavát, akkor az „Elfelejtett 
jelszó” gombra (B) koppintva visszaállíthatja.  Miután megadta 
az IBDoc®-fiókjához tartozó e-mail címet (felhasználónevet), 
a rendszer a jelszó visszaállítására szolgáló linket küld e-mail 
címére.

1.6 Olvassa el és fogadja el a Végfelhasználói licencszerződést.

MEGJEGYZÉS: Adatvédelmi és biztonsági okokból  
munkamenete 7 nap után lejár, és ismét be kell 
jelentkeznie.  



2.  LÉPÉS: ELŐKÉSZÜLETEK A TESZTELJÁRÁS VÉGREHAJTÁSÁHOZ
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C

D

2.1 Vegye ki az IBDoc® tesztkészletet a hűtőből, és tartsa az 
egyes komponenseket száraz, árnyékos helyen mindaddig, 
amíg a teszteljárásban nincs rájuk szükség.

MEGJEGYZÉS: Tartsa a tesztkazettát a tasakban mindaddig, 
amíg készen nem áll a minta betöltésére a teszttartályba az 
5. lépésben.

2.2 Nyissa ki az IBDoc® tesztkészletet, és vegye ki a  
fényképezőgép-tesztelő kártyát (5. ábra, 6. oldal).

2.3 Hajtsa végre a fényképezőgép tesztjét; ehhez igazítsa a  
fényképezőgép-tesztelő kártya tesztelőmintáját a sárga 
kerethez a CalApp® alkalmazás (C) 
fényképezőgép-nézetében.

2.4 A fényképezőgép tesztelésének elvégzése után koppintson 
az „OK” gombra.

MEGJEGYZÉS: A fényképezőgép tesztelése 30 napig érvényes.  
Ezen 30 napos időtartamon belül nem szükséges ismét  
végrehajtani a 2.3–2.4 lépéseket, így bejelentkezés után Ön 
közvetlenül a 2.5 lépéssel kezdhet.  30 nap elteltével a  
fényképezőgép tesztelését újra végre kell hajtani.

2.5 A bekarikázott „i” betű gombjára (D) koppintva szabadon 
navigálhat az oktató képernyők között, és további  
információkhoz juthat.  Tapasztalt felhasználók átugorhatják 
ezeket az utasításokat (a „Bevezetés átugrása” gombra 
koppintva), és azonnal elkezdhetik a teszteljárást (lásd a 
3. lépést).

MEGJEGYZÉS: Az oktatóvideókat bármikor megtekintheti a 
Súgó menüben (6. ábra, 7. oldal).

2.6 Ezzel az okostelefonnal végzett előkészületek végére ért.  
Tegye félre az okostelefont, de tartsa a keze ügyében, mert a 
következő lépésekben szüksége lesz rá.  Kezdje meg a  
teszteljárást (3. lépés).



3. LÉPÉS: SZÉKLETMINTAGYŰTÉS
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3.1 Szükség esetén először ürítse ki hólyagját, mivel a vizelet 
befolyásolhatjha a teszt eredményét.

3.2 Hajtsa ki a székletgyűjtő papírt; ehhez fogja meg a két nyitott 
végét, és finoman húzza őket kifelé (E).

3.3 Helyezze a székletgyűjtő papírt a vécéülőke tetejének hátsó 
részére (F).

FIGYELEM: A papír nem érintkezhet a vécében lévő vízzel.

3.4 Gondoskodjon róla, hogy a székletgyűjtő papír megfelelően 
legyen a vécéülőkéhez rögzítve.  

3.5 Ügyeljen arra, hogy a székletmintát a székletgyűjtő papír fogja 
fel (G).  

MEGJEGYZÉS: A tesztkészlet két székletgyűjtő papírt  
tartalmaz arra az esetre, ha a papír az első próbálkozásra 
leesne.

Ha szükséges, húzza fel a vizsgálókesztyűt, és folytassa a  
teszteljárás 4. lépésével.

A 3.  és 4. lépést egyhuzamban, megszakítás nélkül kell végrehajtani.  



4.  LÉPÉS: SZÉKLETMINTAVÉTEL
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4.1 Tartsa a CALEX® szelep eszközt fehér kupakjával felfelé, és 
vegye ki a fehér mintavevő pálcát; ehhez egyidejűleg forgassa 
a pálcát az óramutató járásával megegyező irányba, és húzza 
felfelé (H).  

4.2 Mártsa a hornyokkal rendelkező adagolócsúcsot a székletbe, 
és forgassa meg, mielőtt kihúzná.  Ismételje meg ezt a lépést 
a székletminta 3–5 különböző helyén, hogy a széklet teljesen 
kitöltse az adagolócsúcs hornyait (2. ábra, 5.  oldal) (I).

FIGYELEM: Gondoskodjon róla, hogy a széklet teljesen 
kitöltse az összes hornyot.  Nem számít, ha a mintavevő pálca 
adagolócsúcsát teljesen beborítja a széklet, mivel a felesleges 
széklet a következő lépésben eltávolításra kerül.

4.3 Helyezze vissza a mintavevő pálcát a CALEX® szelep 
törzsének tölcsérébe (3. ábra, 5. oldal), és nyomja végső, 
rögzülő helyzetébe.  Ekkor kattanás érezhető és hallható (J).

MEGJEGYZÉS: A székletminta levétele után a széklet  
maradéka a székletgyűjtő papírral együtt lehúzható a vécén.

4.4 10 másodpercen át erőteljesen rázza a CALEX® szelepet 
(K), majd hagyja állni 2 órán át.  

MEGJEGYZÉS: Mivel sok esetben akár 2 óra is szükséges 
ahhoz, hogy a székletminta teljesen leváljon a hornyokról, 
várjon legalább 2 órát, mielőtt a következő lépéssel  
folytatná.  Önnek kényelmes időpontban, de 24 órán belül 
folytassa az eljárást.

A várakozási idő alatt tartsa a CALEX® szelep eszközt  
száraz, árnyékos helyen.

FIGYELEM: Ne távolítsa el a kék 
védőkupakot!
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5. LÉPÉS: A MINTA BETÖLTÉSE A TESZTKAZETTÁBA

FIGYELEM: Győződjön meg róla, hogy okostelefonja készen 
áll, és hogy bejelentkezett a CalApp® alkalmazásba.

5.1 Csomagolja ki a tesztkazettát, és helyezze a  
fényképezőgép-tesztelő kártya kék hátoldalára (5. ábra, 6.  
oldal) úgy, hogy a teszttartály teljesen eltakarja a fehér terüle-
tet (L, 1).

5.2 10 másodpercen át erőteljesen rázza ismét a CALEX®  
szelepet.  Ellenőrizze, hogy az adagolócsúcs hornyaiban nem 
maradt-e széklet.  Tartsa a CALEX® szelepet függőleges 
helyzetben, és a kimenetben rekedt légbuborékok eltávolítása 
érdekében pöckölje meg néhányszor a CALEX® szelep alját.

FIGYELEM: A megfelelő teszteredmények biztosítása 
érdekében a következő lépés végrehajtása előtt kötelező 
ellenőrizni, hogy az adagolócsúcs hornyaiban nem maradt-e 
széklet.

5.3 Távolítsa el a védőkupakot (L, 2), és helyezze a CALEX® 
szelep kimenetét a tesztkazetta (L, 3) kerek mintabetöltő 
nyílására (4. ábra, 6. oldal).  Forgassa a szűkítőelemet (3. ábra, 
5. oldal) az óramutató járásával ellentétes irányban (M) az 1.  
pozícióból a 2. pozícióba, és ügyeljen arra, hogy a kimenet 
továbbra is szorosan érintkezzen a mintabetöltő nyílással.

5.4 A folyadék betöltésekor pirosas szín jelenik meg a  
leolvasóablakban.  Hagyja, hogy a pirosas szín elérje a teszt-
kazetta leolvasóablakának közepét (N, nyíl).  Ez 20–30 másod-
percet vesz igénybe.

5.5 Azonnal indítsa el az időmérőt a CalApp® alkalmazásban 
(O, 1).

FIGYELEM: Csak egyszer nyissa meg a CALEX® szelep 
szűkítőelemét.  A teszt kialakításánál fogva az első bekerülő 
cseppel működik.

5.6 Távolítsa el a CALEX® szelepet a tesztkazetta mintabetöltő 
nyílásáról, és helyezze vissza a védőkupakot (O, 2).

MEGJEGYZÉS: Csak egyszer szabad használni a CALEX® 
szelepet.

5.7 Hagyja a tesztkazettát 12 percig állni, míg az időmérő sípoló 
hangjelzést nem ad.  Ezután azonnal folytassa a teszteljárás 
6. lépésével.

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy telefonja ne legyen 
elnémítva, máskülönben nem fogja hallani az időmérő 
hangjelzését.

Az 5–7.  lépést egyhuzamban, megszakítás nélkül kell végrehajtani.  



6. LÉPÉS: A TESZTKAZETTA LEOLVASÁSA
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MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a tesztkazetta a 
fényképezőgép-tesztelő kártya kék hátoldalára van helyezve.  
A QR-kódnak a jobb felső sarokban kell lennie (P).

6.1 Amikor az időmérő visszaszámlálása befejeződött, azonnal 
készítsen képet a tesztkazettáról a „Szkennelés” gomb 
megnyomásával.

FIGYELEM: A „Szkennelés” gomb megnyomása után 
90 másodperccel a visszaszámlálás befejeződését jelző  
üzenet jelenik meg.  A fényképezőgép-nézet bezáródik, és a 
CalApp® alkalmazásvisszalép a kezdő képernyőre.

6.2 Igazítsa a fényképezőgép-nézetbeli sárga keretet a  
tesztkazetta széleihez (R).  Szükség esetén a képernyő 
megérintésével fókuszáljon.

MEGJEGYZÉS: Okostelefonját vízszintesen, ne pedig 
megdöntve tartsa a tesztkazettához (Q).

Okostelefonját lassan fel-le mozgatva igazítsa a keretet  
megfelelően a tesztkazettához.  Ha a szkennelés túl sokáig 
tart, a képernyő megérintésével fókuszáljon.  Győződjön meg 
róla, hogy a tesztkazetta a fényképezőgép-tesztelő kártya kék 
hátoldalára van helyezve, így a tesztkazetta lefedi a  
fényképezőgép-tesztelő kártya fehér részét.

6.3 Amikor a CalApp® alkalmazás jól elemezhető képet talált, 
öt zöld pont jelenik meg, és a képernyőn a „Teszt elemzése...” 
felirat látható.



7. LÉPÉS: MEGJEGYZÉSEK HOZZÁADÁSA ÉS A TESZT EREDMÉNYÉNEK MENTÉSE
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7.1 A tesztkazetta leolvasása után a CalApp® alkalmazás azonnal 
az eredmények nézetére lép (S).

MEGJEGYZÉS: Ha a teszt végrehajtásakor nincs  
internetkapcsolat, akkor az eredmény „Függőben” értékként 
jelenhet meg a kék dobozban mindaddig, amíg a következő 
bejelentkezéskor nem jön létre internetkapcsolat.  A teszt 
eredménye egyetlen esetben sem veszik el.

7.2 A „Megjegyzések” dobozra koppintva hagyhat észrevételt 
önmagának vagy a gondozó egészségügyi szakembernek.

MEGJEGYZÉS: Írásjelként csak a pont és a vessző 
megengedett.

7.3 A megjegyzés beírása után koppintson a „Mentés” gombra 
(S) a teszteredmény mentéséhez.

MEGJEGYZÉS: A rendszer automatikusan elküldi a  
teszteredményeket az IBDoc® portálra, és orvosa e-mailben 
értesítést kap róluk.  Ha a CalApp® alkalmazás nem  
rendelkezik internetkapcsolattal a tesztkazetta mérésekor, 
akkor a rendszer a teszteredményeket az internetkapcsolat 
legközelebbi létrejöttekor küldi el automatikusan.  

7.4 A teszteredmények mentése után helyezze hulladékba a 
CALEX® szelep eszközt és a tesztkazettát (T).

7.5 Ezzel a teszteljárás végére ért.  A CalApp® alkalmazás 
visszalép a Navigációs menü kezdő képernyőjére.

FIGYELEM: Ne olvassa le újra ugyanazt a tesztkazettát.

MEGJEGYZÉS: Korábbi teszteredményeit bármikor  
áttekintheti a Teszteredmények listáján vagy a Mobil portálon 
(6. ábra, 7. oldal).
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GYORS ÚTMUTATÓ

• A székletgyűjtő 
papírral gyűjtsön 
székletmintát.

• Vegye ki a mintavevő 
pálcát a CALEX® 
szelep eszközből.  

• 3–5 különböző helyen 
nyomja a mintavevő 
pálcát a székletbe, és 
forgassa meg.

• Gondoskodjon róla, 
hogy a széklet teljesen 
kitöltse az adagolóc-
súcs hornyait.

• Helyezze vissza a 
mintavevő pálcát a 
CALEX® szelep 
törzsébe.

• 10 másodpercig rázza 
erőteljesen.  

• Hagyja száraz, árnyékos 
helyen állni a CALEX® 
szelepet 2 órán át.

• 24 órán belül hajtsa 
végre a következő 
lépést.

• Mielőtt továbblépne, 
győződjön meg róla, 
hogy az összes széklet 
el lett távolítva a 
hornyokból.

• 10 másodpercig rázza 
erőteljesen.

• Távolítsa el a védőku-
pakot a CALEX® 
szelepről.

• Helyezze a kimenetet a 
mintabetöltő nyílásra.

• Állítsa a szűkítőelemet 
az 1. pozícióból a 2.-ba.

• Tartsa a CALEX® 
szelepet a mintabetöltő 
nyíláson mindaddig, 
amíg a pirosas szín el 
nem éri a leolvasóablak 
közepét.

• Indítsa el a CalApp® 
alkalmazás időmérőjét, 
és várjon 12 percet.

• Győződjön meg róla, 
hogy a tesztkazetta a 
fényképezőgép-tesztelő 
kártya kék hátoldalára 
van helyezve.

• Szkennelje a 
tesztkazettát.

Székletmintavétel: 15 perc plusz 2 óra várakozás: A tesztkazetta betöltése és leolvasása: 15 perc
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BÜHLMANN Laboratories AG  Tel.:  +41 61 487 12 12
Baselstrasse 55   Faxos rendelés:  +41 61 487 12 99
CH–4124 Schönenbuch/Basel  info@buhlmannlabs.ch
Svájc   www.buhlmannlabs.ch

Szimbólum Magyarázat

Felhasználható a következő időpontig

Tekintse át a használati utasítást

Hőmérsékletre vonatkozó korlátozás

Gyártási tétel kódja

Rendelési kód

Gyártó

Tesztek száma

Tilos ismételten felhasználni

A CALEX®, az IBDoc® és a CalApp® a BÜHLMANN bejegyzett védjegyei számos országban.

H

i

l

g

h

M

X

VC 0123

D


