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Delvotest® BLF
1. Tag stripbeholder ud af
køleskab (anbefalet
temperatur er 4 – 8 grader
celcius) og lad den varme op
til stuetemperatur.

5. Flyt mælkeprøven ved –
forsigtigt og totalt ved at
trykke øvre bolden – direkte
ned I agar mediet på ampulen.
NOTE: Den lille mælkeprøve i
den nedre bold vil forblive.
Ryst I 10 sekunder
6. Check temperaturen på
inkubatoren (64 grader celcius
2 +/- grader)
Indsæt ampulen i inkubatoren –
vent 2 minutter.

2. Aftag eller afklip en eller
flere ampuller. Sikre at
aluminiumlåg ikke er skadet.
Lav forsigtigt hul i
aluminiumlåg.

Ryst I 5 sekunder
7. Tag en strip test ud af
beholder – luk beholder hurtigt
efter testen er udtaget. Hold
test stripen fra øvre side (grønt
område). Indfør en strip per
ampul.

3. Tag en frisk pipette for
hver ny mælkeprøve.
Genbrug IKKE pipetter idet
det kan kontaminere prøven.
Rør ikke ved enden af
pipetten som er i kontakt
med mælken
4. Opsug mælken I pipetten ved at trykke den lille
øvre bold på pipetten (en gang), hold den, indfør
pipetten 1 cm ned I mælkeprøven. Slip bolden på
pipetten og den vil fyldes med ca. 0,1 ml mælk.
NOTE: efter pipettering kan en lille
mængde mælk ligge i den øvre bold
på pipetten. Gentag pipetteringen
når der ikke ligger mælk i bolden.

Contro
l
Test

8. Fjern strip efter 3 MINUTTER
og aflæs resultat.
Kontrol < Test à Negativ
Kontrol >= Test à Positiv
(inderholder antibiotika)

Negative Positive

Fokus punter:
1: Idet denne test er meget følsom overfor antibaterielle substanser (B-lactamer) skal enhvor form for kontaminering undgås.
Det anbefales at en grunding vask af hænder foretages inden testen laves. Anvend et rent bord.
2: Behandl testen forsigtigt idet det ellers kan skade test strip’s. Det kan også påvirke resultat af test som foretages.
3: Efter at have taget strip fra beholder, luk øjeblikkeligt beholderen og placer i anbefaldet temperatur /
opvevaringsfacilitet. Fugtpåvirkning eller andet af strips kan forkorte holdbarheden.
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