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İsim ve Kullanım Alanı
IDEXX Alertys* OnFarm Gebelik Testi inek ve düvelerin tam kanında 
(EDTA), plazmasında (EDTA) veya serumunda gebelikle ilişkili 
glikoproteinlerin (PAGs) tespiti için hızlı bir yöntemdir.

Genel Bilgiler
Gebeliğin doğru ve zamanında tespiti, günümüzün sığır üreme yönetimi 
programlarının önemli ve temel bir bileşenidir.Veteriner Hekim ve 
hayvan sahipleri, üremeyi optimal duruma getirmek ve buzağılama 
aralığını kısaltmak için gebe olmayan (boş) ineklerin ve düvelerin erken 
tespitini kullanır, böylece çiftlik için yeni hayvan stoğu, süt üretimi ve 
geliri en üst düzeye çıkar. Gebeliğin farklı evrelerinde ve kuru dönemde 
doğrulama da ekonomik olarak çok önemlidir.  Ayrıca üreticiler, üretimin 
birçok aşamasında gebelik kontrolü yapabilirler. Geleneksel olarak 
gebelik, ineğin rektal palpasyonu veya transrektal ultrason (TU) ile 
belirlenir. IDEXX Alertys* OnFarm Gebelik Testi, kullanıcılara 
tohumladan sonraki 28. gün gibi erken bir tarihte ve gebelik boyunca 
doğru bir şekilde gebelik tespiti için bir yöntem sağlar ve bu yöntem 
veteriner hekimlere, süt inekçiliği yapanlara ve etci damızlık sığır 
üreticilerine gebe ineklerin erken teşhisi için önemli bir araç sunabilir. 
Test buzağılamadan ≥ 70 gün sonra kullanılabilir. 

Önlemler ve Uyarılar
• Tüm biyolojik materyalleri potansiyel bulaşıcı olarak ele alın.

• Ek bilgi için ürün Malzeme Güvenlik Veri Sayfasına bakın.

• Ağız ile pipetleme yapmayın.

• Numune veya kit bileşenlerinin kullanıldığı yerlerde yemek
yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

• Tüm atıklar, bertaraf edilmeden önce uygun şekilde
dekontamine edilmelidir. İçeriği yerel, bölgesel ve ulusal
düzenlemelere uygun olarak atın.

• Farklı seri numaralarına sahip kitlerdeki bileşenleri karıştırmayın.

• Testten hemen önce poşeti açın. Poşet delinmiş veya uygun
olmayan şekilde kapatılmışsa kaseti kullanmayın.

• Test öncesinde veya sırasında cihazı güçlü ışığa maruz bırakmayın.
Test öncesinde veya sırasında cihazı güçlü ışığa maruz bırakmayın.

• Son kullanma tarihi geçmiş kiti kullanmayın.

• Pipetleri tekrar kullanmayın.

• Örnekleri çapraz kontamine etmeyin.

Türkçe version 
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Muhafaza

• Alertys* OnFarm poşetli cihazı 2-30°C veya 36-86°F'de saklayın.
Cihazlar, uygun şekilde saklandıkları sürece son kullanma
tarihine kadar stabildir.

• Numuneler dahil tüm bileşenler, testi çalıştırmadan önce 15-30°
C veya 59-86°F'ye gelmelidir.

• Tam kan 2-8°C veya 36-46°F'de saklanmalıdır ve 24 saatten
fazla saklanamaz.

• Sadece o anda çalıştırılacak kaset sayısı kadar poşet açın.Açılmış olan 
poşetler daha sonra kullanmak için muhafaza edilemez.

Kit Bileşenleri

Kit ile tedarik edilen

25 tekli test poşeti, herbiri aşağıdakileri içerir:

• 1 Alertys* OnFarm Gebelik Kaseti
• 1 pipet
• 1 tek kullanımlık yıkama solüsyonu

Kendiniz tedarik edeceğiniz Kan Serum Plazma

Antikoagülanlı numune toplama tüpleri 
(veya enjektör) - toplama tüpünün 

uzunluğu 100 mm'den uzun olmamalıdır
 

Antikoagülan içermeyen numune 
toplama tüpleri (veya enjektör) 

Kan alma iğneleri   

Zamanlayıcı  
(telefon dahil)   

Serum/plazma işlemek 
için santrifüj  
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Numune Bilgisi
Hatırlatma: Test prosedürüne başlamadan önce tüm numuneler ve 
kasetler 15-30°C veya 59-86°F'de olmalıdır.

Kaynak Muhafaza

Ta
m

 K
an

Kan, EDTA içeren tüplere 
alınmalı ve numune alındıktan 

hemen sonra tüp 10 kez 
yavaşça ters çevrilerek iyice 

karıştırılmalıdır.

Yalnızca Kısa Süreli: Tam 
kan 2-8°C veya 36-46°F'de 

24 saatten fazla saklanamaz. 
Test sonuçlarını tehlikeye 
atabileceğinden, kanın 

donmasına veya kısmen 
donmasına izin verilemez.

S
er

um

Kan, antikoagülan içermeyen 
tüplerde toplanmalı ve 

santrifüj edilerek seruma 
çıkartılmalıdır. Alternatif 

olarak, serum ayrılana kadar 
tüpü dik konumda tutarak 

serum çıkartabilirsiniz.

Kısa Süreli: Serum ve 
plazma kısa süreli 2-8°C 

de 7 gün saklanabilir.

Uzun Süreli: Serum ve 
plazma -20°C de veya 
altında saklanmalıdır.  

Önceden dondurulmuş tüm 
serum ve plazma numuneleri 

kullanmadan önce iyice 
karıştırılarak test edilmelidir.P

la
zm

a

Kan, EDTA içeren tüplerde 
toplanmalı ve numune 
alındıktan hemen sonra 

çevrilerek iyice karıştırılmalıdır. 
Tüpler santrifüjlenerek plazma 

çıkarılmalıdır.
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Test Prosedürü (Kan, Serum ve Plazma)

1 Alertys* OnFarm Gebelikl testini temiz düz bir 
yüzeye yerleştirin. Doğru sonuçları sağlamak için 
kaset işlem boyunca yatay tutulmalıdır. Kaset 
yüzeyine numune ismi veya etiketini yazın. Cihazın 
yanında tek kullanımlık yıkama solüsyonu ve pipeti 
bulundurun.

2 Tüpü ters çevirerek tam kan veya serum 
örneklerini karıştırın. Pipetin üst pompasını 
tamamen sıkın, pipet ucunu numune tüpüne 
daldırın ve numuneyi pipete çekmek için pompayı 
serbest bırakın. Pipetin alt şaftının tamamen 
doldurulduğundan ve hava kabarcıkları 
olmadığından emin olun. Fazla numune hacmi 
pipetin alt haznesine gidecektir (Resim A).

3 Numuneyi cihazın numune portuna tamamen 
dağıtmak için pipetin üst pompasını sıkın (resim B). 
Fazla numune hacmi pipetin alt ampulünde 
kalacaktır. Kan ve yıkama solüsyonu ekleme 
arasında 2 dakikayı geçmeyin.

4 Tek kullanımlık yıkama solüsyonu ucunu kavrayın 
ve döndürün (resim C). Tek kullanımlık yıkama 
solüsyonunu dikey olarak tutun ve numune 
portuna 6 damla akıtmak için dikkatlice sıkın. 
Yıkama solüsyonu, numune eklendikten sonra 2 
dakika içinde eklenmelidir. 
İpucu: Yıkama solüsyonu ekledikten sonra numune 
portunda numune birikmesi varsa, numune 
portundan sıvı akana kadar cihaza hafifçe vurun.

x6

5 Bir zamanlayıcıyı başlatın ve cihazı yeterli 
aydınlatma altında 20 dakikada okuyun. Hem test 
(T), hem de kontrol (C), çizgileri 20 dakikadan 
önce görünürse, hayvan gebedir ve test 
tamamlanmıştır. Sonuç penceresinde kan varsa, 
pencerenin temizlenmesi için 5 ila 10 dakika daha 
bekleyin.

:50:50

:20:20

6 Gerekirse yıkama solüsyonu eklendikten sonra cihazlar 50 dakikaya 
kadar okunabilir. Bu süreden sonra sonuçlar geçerli değildir.

A

C

B
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Sonuçların Yorumlanması

C = Kontrol T = Test

1 Test çizgisinde (T) kırmızı veya pembe bir çizginin varlığı, hayvanın 
gebe olduğunu gösterir. Test çizgisi açıktan koyuya doğru değişebilir. 
Herhangi bir yoğunlukta kırmızı veya pembe bir çizginin test çizgisinde 
(T) varlığı gebe olarak kabul edilir.

C

T

C

T

2 Test çizgisinin olmaması hayvanın boş (gebe değil) olduğunu gösterir.

C

T

3 Kontrol çizgisi C görünmüyorsa test geçersizdir.

C

T

C

T

Dikkat
IDEXX, üreticilerini operasyonlarında uygun bir üreme yönetimi 
programı geliştirmek için veteriner hekimleriyle yakın çalışmaya teşvik 
eder.

For technical assistance:
IDEXX USA Tel: +1 800 548 9997 or +1 207 556 4895
IDEXX Europe Tel: +800 727 43399
Contact your IDEXX area manager or distributor or visit our website:  
idexx.com/contactlpd 

IDEXX, Test With Confidence, and Alertys are trademarks or registered trademarks of IDEXX 
Laboratories, Inc. or its affiliates in the United States and/or other countries.

© 2021 IDEXX Laboratories, Inc. All rights reserved.

Yakından bakın ve sonuçları 
iyi aydınlatılmış bir alanda 

okuyun

Eksik bir kontrol veya 
pozitif çizgisi geçerlidir.




