Testy na domáce použitie
GlutenDetect – test na dôkaz prítomnosti lepku vo vzorkách stolice, alebo vo
vzorkách moča
jediné testy na trhu , ktoré odhaľujú prítomnosť lepku vo vzorkách
stolice a v moči
sebamonitorovanie dodržiavania bezlepkovej diéty a detekcia
omylom požitého gluténu
jednoduché a rýchle – výsledok do 15 min

Objavenie sa červenej línie v poli pre zobrazovanie výsledkov
indikuje prítomnosť lepku vo vyšetrovanej vzorke -t.j. porušenie
bezlepkovej diéty. Jediná zelená čiara sa zobrazí v prípade
správne prevedeného testu a znamená, že vo vzorke sa glutén
nenachádza, t.j. dodržanie bezlepkovej diéty
KT-6355 Gluten Detect Stool test, určený na detekciu gluténu v STOLICI, dokáže detekovať
porušenie diéty v čase 2-6 dní od požitia potraviny, alebo nápoja s obsahom lepku
KT-6414 GlutenDetect Urine test , určený na detekciu gluténu v MOČI, dokáže detekovať porušenie
diéty v čase 4 -48 hodín od požitia potraviny, alebo nápoja s obsahom lepku

Testy na domáce použitie
GlutenTox Home – test na dôkaz lepku v potravinách, nápojoch a kozmetike
(K-5472 GlutenTox Home, 2 testy v balení) – rýchly, užívateľsky jednoduchý
test na detekciu gluténu v tuhých potravinách a nápojoch v domácich
podmienkach. Glutén môže byť prítomný v potravinách a nápojoch ako súčasť
prídavých látok a konzervantov. Potravina je považovaná za bezlepkovú, ak
obsah gluténu neprekročí 20 ppm (ppm - množstvo miligramov gluténu na
kilogram potraviny) Testom sa dá dokázať prítomnosť gluténu v koncentrácii 5
až 20 ppm. (5 ppm je maximálna senzitivita testu). Výsledok získate za menej
ako 20 min. Na prevedenie testu netreba žiadne špeciálne pomôcky.
Striktné dodržiavanie bezlepkovej diéty
• Zlepšuje kvalitu života, redukuje symptómy ochorenia a normalizuje stav črevnej mukózy
• Redukuje riziko dlhotrvajúcich komplikácií, akými je nutričný deficit, demineralizácia kostí,
spomalenie rastu, obezita a periférna neuropatia
• Redukuje pravdepodobnosť vývoja lymfómov, akými je Non-Hodkinov lymfóm, ktorého riziko sa
zvyšuje u neliečenej celiakie 4,3 x
• Umožňuje odstrániť patologické vplyvy súvisiace s celiakiou, akými sú ženská infertilita a
opakujúce sa potraty

Informácie, objednávky: Eurolab Lambda a.s., T.Milkina 2, 917 01 Trnava,
mail: eurolambda@eurolambda.com, tel: 033 / 5341 448-9, www.eurolambda.sk

