
Παθήσεις Παχέος Εντέρου

Τεστ υγείας για το σπίτι

Home 
Diagnostics

I. ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Το IQ Home Test Παθήσεων Παχέος εντέρου προορίζεται για την ποιοτική ανίχνευση 
in vitro της αφανούς αιµορραγίας στα κόπρανα – ένδειξης πρώιµου σταδίου διαφόρων 
διαταραχών που προκαλούν γαστρεντερική αιµορραγία. Το τεστ χορηγείται από τον 
ιατρό στον ασθενή για κατ΄οίκον χρήση. 

II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
Η αφανής αιµορραγία στα κόπρανα µετράται από το 1904 µε το σύστηµα αντιδραστη-
ρίου γουαϊάκης (guaic) υπεροξειδίου. Τα τελευταία 14 έτη, το τεστ αντικειµενοφόρου 
πλάκας γουαϊάκης αντικατέστησε την παλιά κλασική διαδικασία ανάµειξης υγρών. Το 
τεστ της αντικειµενοφόρου πλάκας εφαρµόζει την ίδια χηµική αντίδραση για να µε-
τρήσει το αίµα αλλά διαφέρει από την παλαιά µέθοδο η οποία περιλαµβάνει επάλει-
ψη δείγµατος κοπράνων σε πλάκα από χαρτί η οποία αποστέλλεται στη συνέχεια στο 
εργαστήριο για ανάλυση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Το IQ Home Test Παθή-
σεων Παχέος εντέρου βασίζεται σε σύστηµα ∆ιαγνωστικού Φύλλου εµποτισµένου µε 
υπεροξείδιο και τετραµεθυλοβενζιδίνη (TMB) το οποίο καταργεί την ανάγκη συλλογής 
δείγµατος κοπράνων και εργαστηριακού ελέγχου αυτού. 
Η Αµερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία συνιστά τη χρήση του τεστ αφανούς αιµορρα-
γίας από το έντερο στα κόπρανα σε άνδρες και γυναίκες άνω των 50 ετών µια φορά 
ετησίως ή όσο συχνά συνιστά ο ιατρός τους. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ένα άτο-
µο δύναται να απολέσει έως 2,5 χιλιοστόλιτρα (ml) αίµατος ηµερησίως στα κόπρανα. 
Απώλεια αίµατος µεγαλύτερη των 3 ml δύναται να δηλώνει ύπαρξη µη φυσιολογικής 
κατάστασης. Οι ασθενείς µε οικογενειακό ιστορικό εντερικών διαταραχών ή καρκίνο 
του παχέος εντέρου και του ορθού καθώς και εκείνοι µε ατοµικά ιατρικά ιστορικά 
φλεγµονωδών νόσων του εντέρου όπως πολύποδες, κολίτιδα και εκκολπωµατίτιδα 
πρέπει να παρακολουθούνται συχνότερα για την ανίχνευση αφανούς αιµορραγίας στα 
κόπρανα. Συνιστώνται, επίσης, η ψηφιακή εξέταση, η ορθοσιγµοειδοσκόπηση ή η κο-
λονοσκόπηση. Οι πολύποδες οι οποίοι αποτελούν πρόδροµο του καρκίνου του παχέος 
εντέρου και του ορθού, µπορούν να αντιµετωπιστούν µε επιτυχία εάν ανιχνευτούν σε 
πρώιµο στάδιο. 
Το IQ Home Test Παθήσεων Παχέος έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση δυνητικών 
προβληµάτων στην κατώτερη πεπτική οδό. Το Τεστ ανιχνεύει αιµορραγία στα κόπρανα 
η οποία δύναται να συνδέεται µε αρκετές παθήσεις όπως έλκη, αιµορροΐδες, πολύ-
ποδες, κολίτιδα, εκκολπωµατίτιδα, καρκίνο και ραγάδες. Εφόσον οι ανωτέρω νοση-
ρές καταστάσεις ενδέχεται να µην προκαλούν ορατά συµπτώµατα στα πρώιµα στάδιά 
τους, το τεστ δύναται να χρησιµεύσει ως έγκαιρη προειδοποιητική ένδειξη. Οι ασθε-
νείς µε θετικά αποτελέσµατα στο IQ Home Test Παθήσεων Παχέος εντέρου πρέπει να 
εξετάζονται ενδελεχώς µε άλλες ιατρικές διαγνωστικές διαδικασίες. Το IQ Home Test 
Παθήσεων Παχέος εντέρου δεν αντικαθιστά εξετάσεις του ορθού σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα. 

III. ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Το IQ Home Test Παθήσεων Παχέος εντέρου αποτελείται από βιοαποδοµήσιµο λεπτό 
χαρτί επικαλυµµένο µε µεµβράνη µε χρωµογενή χρωστική ουσία (ΤΒΜ) και υπεροξεί-
διο. Η µεµβράνη έχει σχήµα σταυρού επάνω στο ∆ιαγνωστικό Φύλλο. Μόλις το ∆ια-
γνωστικό Φύλλο αγγίξει την επιφάνεια του νερού της τουαλέτας µετά από αφόδευση, 
η αιµοσφαιρίνη του αίµατος (εάν υπάρχει) στα κόπρανα ελευθερώνει οξυγόνο από το 
υπεροξείδιο το οποίο στη συνέχεια οξειδώνει την άχρωµη χρωστική ουσία (τετραµεθυ-
λοβενζιδίνη) η οποία αποκτά κυανοπράσινο χρώµα.

Υπεροξείδιο + Αιµοσφαιρίνη  νερό + οξυγόνο

Οξυγόνο + Τετραµεθυλοβενζινίδη (άχρωµη)  κυανοπράσινο χρώµα (µη οξειδωµένη 
τετραµεθυλοβενζιδίνη ΤΜΒ) (οξειδωµένητετραµεθυλοβενζιδίνη ΤΜΒ)

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Μετά από κένωση του εντέρου, ρίπτεται ένα ∆ιαγνωστικό Φύλλο στην επιφάνεια του 
νερού της λεκάνης της τουαλέτας. Εάν το δείγµα κοπράνων περιέχει µη φυσιολογικά 
επίπεδα αίµατος, θα εµφανιστεί ένας κυανοπράσινος σταυρός. Τα αρνητικά αποτελέ-
σµατα δηλώνονται από την απουσία χρώµατος.

IV. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 
Η συσκευασία χορήγησης για επαγγελµατική χρήση (Dispenser) περιλαµβάνει σαρά-
ντα-οκτώ (48) τεστ. Κάθε τεστ προορίζεται για χρήση από έναν ασθενή. Το κιτ περιέ-
χει:
• Μια αλουµινένια συσκευασία µε Πέντε ∆ιαγνωστικά Φύλλα 
• Μια Συσκευασία Θετικού Ελέγχου 
• Ένα Φύλλο Οδηγιών Ασθενούς 
• Μια Κάρτα Αποστολής Αποτελεσµάτων Τεστ για την ταχυδρόµηση των αποτελεσµά-

των προς εσάς 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΣ ΤΕΣΤ ΚΙΤ 

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
Φυλάξτε το χαρτοκιβώτιο µε τα IQ Diagnostic FOB test σε θερµοκρασία δωµατίου (59° 
- 86°F / 15° - 30°C).

V. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Σε χρόνο που σας εξυπηρετεί, ανατρέξτε στις ενότητες V έως IX του παρόντος φυλ-

λαδίου µαζί µε τον ασθενή.
• Το περιεχόµενο του κιτ προορίζεται µόνο για διαγνωστική χρήση in vitro. Τα υλικά δεν 

πρέπει να καταπίνονται και πρέπει να φυλάσσονται µακριά από παιδιά. 
• Ο θετικός έλεγχος συνίσταται σε έναν οξειδωτικό παράγοντα (διχλωροϊσοκυανουρικό 

νάτριο). Η επαφή µε τα µάτια, το δέρµα, τα ρούχα, τη θερµότητα ή µε ακάλυπτη φλόγα 
πρέπει να αποφεύγεται. Σε περίπτωση τυχαίας διαρροής ή άµεσης επαφής, πλύνετε 
την περιοχή διαρροής µε άφθονο νερό. Σε περίπτωση κατάποσης, χορηγείστε µεγά-
λες ποσότητες νερού. Μην προκαλείτε έµετο. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων. 

• Ζητήστε από τον ασθενή να κρατήσει τα ∆ιαγνωστικά Φύλλα από τις γωνίες. Το µέσο 
του ∆ιαγνωστικού Φύλλου ενδέχεται να είναι πιο απαλό στην αφή. Τα µη χρησιµοποι-
ηµένα ∆ιαγνωστικά Φύλλα πρέπει να φυλάσσονται στην αρχική αλουµινένια συσκευ-
ασια, µακριά από το φως και την υγρασία. Συµβουλεύστε τον/την ασθενή να εξετάζει 
τα ∆ιαγνωστικά Φύλλα πριν τη χρήση. Η παρουσία οιουδήποτε χρωµατισµού (κυανο-
πράσινο) στην περιοχή του ∆ιαγνωστικού Φύλλου δηλώνει φθορά του προϊόντος. 

• Το Τεστ δεν πρέπει να εκτελείται εάν ο ασθενής αιµορραγεί λόγω αιµορροΐδων, υπο-
φέρει από δυσκοιλιότητα ή βρίσκεται σε έµµηνο ρύση. 

VI. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
Το δείγµα για την εκτέλεση του τεστ είναι τα κόπρανα. ∆εν απαιτείται συλλογή ή χειρισµός 
των κοπράνων για την εκτέλεση του τεστ. 
Για να αυξηθεί η πιθανότητα ανίχνευσης αίµατος, το τεστ πραγµατοποιείται σε τρεις δι-
αδοχικές αφοδεύσεις. Εάν διακοπεί η συνέχεια των κενώσεων, το τεστ πρέπει να συνε-
χιστεί έως ότου εξεταστούν τρεις αφοδεύσεις. Ενίοτε εµφανίζεται γαστρεντερική αιµορ-
ραγία σε διαλείπουσα βάση. Ο έλεγχος τριών διαδοχικών κενώσεων του εντέρου θα έχει 
περισσότερες πιθανότητες εντοπισµού τυχόν αιµορραγίας στην κάτω πεπτική οδό. 

VIII. ΦΑΡΜΑΚΑ
Ορισµένα από τα γνωστά φάρµακα που προκαλούν ή επηρεάζουν την γαστρεντερική αι-
µορραγία είναι τα εξής: η ασπιρίνη και άλλα αναλγητικά φάρµακα, η ινδοµεθακίνη, η φαι-
νυλοβουταζόνη, τα κορτικοστεροειδή και άλλα αντιφλεγµονώδη φάρµακα, η ρεσερπίνη, 
η βουταζολιδίνη, το premorin, και το persantine. Τα φάρµακα αυτά δύνανται να προκαλέ-
σουν θετικά αποτελέσµατα. Η χρήση αλοιφών στο ορθό πρέπει επίσης να αποφεύγεται 
κατά τη διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης του τεστ. 
Εάν ο ασθενής λαµβάνει συνταγογραφούµενη αγωγή, εξετάστε προσεκτικά τη µονογρα-
φία του φαρµάκου και συµβουλέψτε ανάλογα τον/την ασθενή. Τυχόν υψηλές δόσεις συ-
µπληρωµάτων σιδήρου ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα του τεστ. 

VIII. ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Παρόλο που αυτό το τεστ δεν έχει περιορισµούς στη διατροφή (σπάνια κατανάλωση κρέ-
ατος και βιταµίνης C δεν επηρεάζουν το τεστ) συνιστάται να παροτρύνετε τον ασθενή να 
ακολουθεί µια φυσιολογική διατροφή η οποία περιλαµβάνει λαχανικά, φρούτα και δηµη-
τριακά, (όπως πίτουρο και δηµητριακά ολικής άλεσης). Αυτή η διατροφή θα προσδώσει 
καλύτερα αποτελέσµατα στο τεστ λόγω της προσθήκης άπεπτου υλικού θα βοηθήσει 
στην αποκάλυψη καταστάσεων όπως είναι οι σιωπηλές βλάβες οι οποίες αιµορραγούν 
σε διαλείπουσα βάση.

Θετικός Έλεγχος Κάρτα Αποτελεσμάτων 

5 Διαγνωστικά Φύλλα 
(ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 

Οδηγίες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΣ ΤΕΣΤ ΚΙΤ 

Θετικός Έλεγχος Κάρτα Αποτελεσμάτων 

5 Διαγνωστικά Φύλλα 
(ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)

Οδηγίες

περιοχή τεστ



IX. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ 
ΤΕΣΤ
Για δύο ηµέρες πριν και κατά την περίοδο εκτέλεσης του τεστ, ο ασθενής πρέπει να 
αποφεύγει τη λήψη φαρµακευτικής αγωγής η οποία, κατά τη γνώµη σας, ενδέχεται να 
προκαλέσει εντερική αιµορραγία. Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής δύναται να διακρίνει την αλ-
λαγή των χρωµάτων. Σε περίπτωση ∆αλτωνισµού, συµβουλεύστε τον ασθενή να ζητήσει 
βοήθεια κατά την ανάγνωση των αποτελεσµάτων.
Όλα τα καθαριστικά τουαλέτας, τα απολυµαντικά ή τα αποσµητικά πρέπει να αποµακρύ-
νονται από τη λεκάνη της τουαλέτας και τη δεξαµενή νερού. Πρέπει να τραβήξετε το 
καζανάκι πολλές φορές έως ότου το νερό είναι καθαρό.

X. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

A. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
Ο ακόλουθος έλεγχος εκτελείται προκειµένου να διασφαλιστεί ότι το νερό της λεκάνης 
της τουαλέτας είναι αρκετά καθαρό για την εκτέλεση του τεστ. Παρόλο που έχει αποδει-
χθεί ότι το IQ Home Test Παθήσεων Παχέος εντέρου δεν επηρεάζεται από την ποιότητα 
του νερού της τουαλέτας κατά τα τελευταία χρόνια χρήσης του σε διάφορες περιοχές 
των ΗΠΑ, συνιστούµε την εκτέλεση του ακόλουθου ελέγχου ποιότητας νερού:
1. Ανοίξτε την αλουµινένια συσκευασία και βγάλτε ένα ∆ιαγνωστικό Φύλλο, και ρίξτε το 

προσεκτικά στην επιφάνεια του νερού στη λεκάνη της τουαλέτας. 
2. Εάν εµφανιστεί ίχνος κυανοπράσινου χρώµατος στο ∆ιαγνωστικό Φύλλο µετά από 

δύο λεπτά, το νερό της τουαλέτας είναι ακατάλληλο για το τεστ. Εάν δεν εµφανιστεί 
κανένα χρώµα στην περιοχή του σταυρού, πρέπει να δοθούν οδηγίες στον ασθενή να 
τραβήξει το καζανάκι και να συνεχίσει την εκτέλεση των τεστ αφόδευσης. 

3. Ο/Η ασθενής πρέπει να καταγράψει τα αποτελέσµατα σηµειώνοντας ένα «Χ» στη σω-
στή στήλη της Κάρτας Αποτελεσµάτων Τεστ. 

B. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ 
Πρέπει να δίνονται οδηγίες στον ασθενή να:
1. Ουρεί πρώτα και στη συνέχεια να τραβά το καζανάκι. 
2. Αφοδεύει. 
3. Ρίχνει προσεκτικά ένα ∆ιαγνωστικό Φύλλο στη λεκάνη της τουαλέτας. 
4. Οποιοδήποτε ίχνος κυανοπράσινου χρώµατος εµφανιστεί στο ∆ιαγνωστικό Φύλλο 

εντός δύο λεπτών δηλώνει υπερβολική ποσότητα αίµατος στα κόπρανα. Πρέπει να 
δίνονται οδηγίες στον/στην ασθενή να καταγράφει τα αποτελέσµατα του τεστ σηµει-
ώνοντας ένα «Χ» στη σωστή στήλη της Κάρτας Αποτελεσµάτων Τεστ. Στη συνέχεια 
πρέπει να τραβήξει το καζανάκι.

5. Τα βήµατα 1 έως 4 πρέπει να επαναληφθούν και για τις δύο επόµενες κενώσεις 
εντέρου. 

6. Πρέπει να δοθούν οδηγίες στον ασθενή να σταµατήσει την εκτέλεση του τεστ και να 
απευθυνθεί σε εσάς εάν σε κάποιο από τα τεστ των αφοδεύσεων εµφανιστεί κυανοπρά-
σινο χρώµα στην περιοχή του ∆ιαγνωστικού Τεστ Τυχόν µη χρησιµοποιηµένα ∆ιαγνωστι-
κά Φύλλα µπορούν να απορρίπτονται στο καλάθι των αχρήστων. 

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ 
Ο ασθενής πρέπει να εκτελεί αυτό το Τεστ µόνο εάν δεν παρατήρησε κανένα ίχνος χρώ-
µατος κατά τα τεστ κενώσεων του εντέρου που αναφέρονται ανωτέρω. 
Τραβήξτε το καζανάκι. Προσεκτικά σχίστε τη Συσκευασία Θετικού Ελέγχου και αδειάστε 
το περιεχόµενό της στη λεκάνη της τουαλέτας. Μετά την πάροδο ενός λεπτού, ρίξτε το τε-
λευταίο ∆ιαγνωστικό Φύλλο στην επιφάνεια του νερού. Πρέπει να εµφανιστεί χρώµα στην 
Περιοχή του ∆ιαγνωστικού Φύλλου εντός δύο λεπτών. Στις περισσότερες περιπτώσεις το 
χρώµα θα είναι κυανοπράσινο αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρξει υπερα-
ντίδραση του χαρτοµάντιλου και να εµφανιστεί χρώµα σκουριάς. Οποιαδήποτε αλλαγή χρώ-
µατος δηλώνει ότι τα χαρτοµάντιλα του τεστ λειτουργούν σωστά. Εάν δεν υπάρξει αλλαγή 
χρώµατος κατά τον έλεγχο εκτέλεσης του τεστ, ο ασθενής θα πρέπει να εκτελέσει εκ νέου 
το τεστ χρησιµοποιώντας νέο τεστ κιτ. 

XI. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Εάν δεν εµφανιστεί ίχνος κυανοπράσινου χρώµατος στην περιοχή τεστ, το αποτέλεσµα 
είναι αρνητικό. Η εµφάνιση οποιουδήποτε ίχνους κυανοπράσινου χρώµατος δηλώνει 
θετικά αποτελέσµατα. Το χρώµα ενδέχεται να ποικίλλει ως προς την απόχρωση και την 
ένταση ανάλογα µε την ποσότητα του αίµατος που υπάρχει στα κόπρανα. Ένα αρνητικό ή 
θετικό αποτέλεσµα δεν αποδεικνύει οριστικά την απουσία ή παρουσία µη φυσιολογικής 
κατάστασης (βλέπε ενότητα XII, «Περιορισµοί»).
Ο ασθενής πρέπει να λάβει οδηγίες για να καταγράψει όλα τα αποτελέσµατα στην εσω-
κλειόµενη Κάρτα Αποστολής Αποτελεσµάτων και να σας την προσκοµίσει ο ίδιος, ακόµη 
και εάν τα αποτελέσµατα είναι αρνητικά.
Ο ασθενής πρέπει να λάβει οδηγίες για να καταγράψει όλα τα αποτελέσµατα στην εσω-
κλειόµενη Κάρτα Αποστολής Αποτελεσµάτων και να σας την προσκοµίσει ο ίδιος, ακόµη 
και εάν τα αποτελέσµατα είναι αρνητικά. 
Σηµείωση: Για τη συναγωγή έγκυρων συµπερασµάτων, τα αποτελέσµατα του ∆ιαγνωστι-
κού Φύλλου #1 (τεστ ελέγχου ποιότητας νερού τουαλέτας) πρέπει να είναι αρνητικά (κα-
νένα ίχνος κυανοπράσινου χρώµατος στο ∆ιαγνωστικό Φύλλο) ενώ και τα αποτελέσµατα 
του ∆ιαγνωστικού Φύλλου #5 (έλεγχος ποιότητας του ∆ιαγνωστικού Φύλλου) πρέπει να 
είναι θετικά (ίχνη κυανοπράσινου χρώµατος στο ∆ιαγνωστικό Φύλλο).

XII. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
1. Όπως και για όλα τα in vitro διαγνωστικά τεστ, τα αποτελέσµατα που λαµβάνονται από 

το IQ Home Test Παθήσεων Παχέος εντέρου πρέπει να χρησιµοποιούνται ως προκα-
ταρκτικός έλεγχος που υποδεικνύει άλλες ιατρικές διαγνωστικές διαδικασίες και να 
ερµηνεύονται σε συνδυασµό µε τα άλλα διαθέσιµα κλινικά δεδοµένα τα οποία έχετε 
στη διάθεσή σας. Το Τεστ δεν αντικαθιστά άλλες καθιερωµένες διαγνωστικές διαδι-
κασίες όπως η ορθοσιγµοειδοσκόπηση, οι βαριούχοι υποκλυσµοί, οι ακτινογραφικές 
µελέτες κτλ. Τα αποτελέσµατα που λαµβάνονται µε το IQ Home Test Παθήσεων Πα-

χέος εντέρου δεν πρέπει να θεωρούνται οριστικά σχετικά µε την παρουσία ή απουσία 
παθολογικών καταστάσεων. 

2. Ορισµένα από τα προαναφερθέντα φάρµακα (βλέπε ενότητα VII), ενδέχεται να προ-
καλέσουν γαστρεντερική αιµορραγία και δύνανται να προκαλέσουν θετικά αποτε-
λέσµατα. 

3. Το IQ Home Test Παθήσεων Παχέος εντέρου είναι µια ποιοτική δοκιµασία για την 
ανίχνευση αίµατος στα κόπρανα. Παρόλο που η ποσότητα του χρώµατος κυµαίνεται 
ανάλογα µε τη συγκέντρωση αίµατος, το ίδιο το τεστ δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για 
τη λήψη ποσοτικών πληροφοριών. 

4. Είναι σηµαντικό να µην υπάρχουν ούρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του τεστ. Μεγά-
λες ποσότητες ούρων ενδέχεται να καταστήσουν τα αποτελέσµατα δυσδιάκριτα. 

XIII. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
Ευαισθησία 
Η ευαισθησία του IQ Home Test Παθήσεων Παχέος εντέρου είναι περίπου 2,0 mg αιµο-
σφαιρίνης /100 ml νερού.
Στοιχεία Συσχέτισης (Κλινική Αξιολόγηση)*
Ελέγχθηκαν 101 ασθενείς µε το IQ Home Test Παθήσεων Παχέος εντέρου και µε τη 
δοκιµασία αντικειµενοφόρου πλάκας Hemoccult*. Επρόκειτο για ασθενείς εξωτερικών 
ιατρείων, εσωτερικούς ασθενείς ή ασθενείς ευρισκόµενους σε µονάδες φροντίδας 
ηλικιωµένων οι οποίοι έπασχαν από διάφορους τύπους αιµορραγικών διαταραχών. 22 
ασθενείς βρέθηκαν θετικοί ενώ οι άλλοι 79 ασθενείς είχαν αρνητικά αποτελέσµατα για 
ανίχνευση αίµατος στα κόπρανα. Όλα τα θετικά τεστ έδειξαν συσχέτιση 100% µε τη δοκι-
µασία αντικειµενοφόρου πλάκας Hemoccult*.
Πιστότητα και Ακρίβεια 
Η εκτέλεση πολλαπλών δοκιµών (n=20) σε δείγµα που περιείχε 2,0mg αιµοσφαιρί-
νης/100ml οδήγησε στην εµφάνιση θετικών κάθε φορά αποτελεσµάτων (100%). Η εκτέ-
λεση πολλαπλών δοκιµών (n=20) σε δείγµα που δεν περιείχε αιµοσφαιρίνη οδηγούσε 
κάθε φορά σε αρνητικά αποτελέσµατα (100%).
* Για περισσότερα κλινικά δεδοµένα σχετικά µε το IQ Home Test Παθήσεων Παχέος 
εντέρου, δύναστε να ζητήσετε το φυλλάδιο «Τεχνικά ∆εδοµένα για το IQ Home Test Πα-
θήσεων Παχέος εντέρου.
Hemoccult® - Εµπορικό Σήµα της Smith Kline Diagnostics.

XIV. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Winawer, S.J. and Fleisher, M., «Sensitivity and specificity of the fecal occult blood 

test for colorectal neoplasia.» Gastroenterology 82, 986-991 (1971).
2. Macrae, F.A., et al, «Optimal dietary conditions for Hemoccult testing.» 

Gastroenterology 82, 899-903 (1982).
3. Eddy, D.M., et al, «Screening for colorectal cancer in a high risk population.» 

Gastroenterology 92, 682-693 (1987).
4. Hulst, L.A., «Zur Frage der Okkulten Blutung and Ihner Bewetung Fur die Klinik.» Klin. 

Wochenscher 13, 912-914 (1934).
5. Ahlquist, D.A., et al, «A new quantitative assay for fecal hemoglobin, HemoQuant: 

Analysis in health and GI disease.» Gastroenterology 84, 1089 (1983). Abstract.
6. Schwartz, S., et al, «Fecal recovery of hemoproteins from blood, meat and fish 

ingested by normal volunteers: The HemoQuant assay.» Gastroenterology 84, 1302 
(1983). Abstract.

7. Schwartz, S., et al, «The HemoQuant test: A specific and quantitative determination 
of heme (hemoglobin) in feces and other materials.» Clinical Chemistry 29, No. 12, 
2061-2067 (1983).

8. Welch, C.L. and Young, D.S., «Spectrophotometry of occult blood in feces.» Clinical 
Chemistry 29, No. 12, 2022-2025 (1983).

9. Barry, M.J., et al, «Effect of workup strategy on the cost effectiveness of fecal occult 
blood screening for colorectal cancer.» Gastroenterology 93, 301-310 (1987).

10. Fleisher, M., «Problems and pitfalls in fecal occult blood testing.» Primary Care and 
Cancer p. 29-34, Aug. (1988).

Θερμοκρασία Φύλαξης Προσοχή, βλέπε οδηγίες χρήσης

Κωδικός Παρτίδας
Εξουσιοδοτημένος 

Αντιπρόσωπος 

Ημερομηνία Λήξης Για in vitro διαγνωστική χρήση

Κατασκευαστής Αρ. Καταλόγου

 Biomerica, Inc.Von Karman Avenue Irvine, CA 92614 USA
E-mail: info@biomerica.com, Web Site: www.biomerica.com

 According to IVDD 98/79/ EC MDSS GmbH Schiffgraben 41D-30175 
Hannover, Germany

61001.doc
Νοέµβριος 2010

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά µε τις οδηγίες ή τα αποτελέσµατα του τεστ, κα-
λέστε στο τηλέφωνο 210-6413140-1 ή στο 2106411103-4 για τεχνική υποστήριξη από τις 
9 π.µ. έως τις 5 µ.µ.


