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Delvotest - ampullien säilyvyysajat ja oikea säilytystapa
Vuoden 2011 lopussa tiloille jaetut Delvotest - ampullit menevät näinä päivinä ja kuukausina
vanhoiksi eli niiden käyttöaika päättyy. On ehdottoman tärkeää tarkastaa, mikä päiväys käytössä
olevan ampullilaatikon päällä on. Jos päivämäärä on jo saavutettu/mennyt ohi, ampulleja ei saa
enää käyttää. Vanhat ampullit saattavat antaa virheellisesti positiivisia tuloksia. Muistathan aina
tehdä kontrollitestin puhtaalla maidolla. Näin varmistut ampullien toimivuudesta.
Ampullilaatikon päällä on seuraavat tiedot:
 LOTNUMBER = eränumero
 EXP DATE = päivämäärä, johon asti ampullit ovat käyttökelpoisia (jääkaappisäilytys!)
- esim. 13 SEP 2012 tarkoittaa, että ampullit säilyvät käyttökelpoisina 13.syyskuuta
2012 saakka
 kuukausien lyhenteet ovat englanniksi, lyhenteiden suomennokset ovat:
- JAN = tammikuu
- FEB = helmikuu
- MAR = maaliskuu
- APR = huhtikuu
- MAY = toukokuu
- JUN = kesäkuu
- JUL = heinäkuu
- AUG = elokuu
- SEP = syyskuu
- OCT = lokakuu
- NOV = marraskuu
- DEC = joulukuu
Delvotest – ampullit on säilytettävä jääkaapissa 4 – 8 asteen lämpötilassa. Ampullit eivät saa jäätyä,
sillä jäätyminen saattaa muuttaa kasvualustan rakennetta ja heikentää sen toimivuutta. Ampullit ovat
jäätyneet, jos agar on mennyt nestemäiseksi, eli valuu ylösalaisin käännettäessä.
Pitkäaikainen säilytys lämpimässä lyhentää ampullin käyttöikää eikä testi enää toimi luotettavasti (=
saattaa tulla virheellisiä positiivisia tuloksia).

Pari asiaa tuloksen tulkinnasta
Testin tulos luetaan agargeelin alaosasta.
Tummaa rengasta/kehää geelin yläosassa ei
huomioida. Tulos on negatiivinen, jos geelin
alaosa on keltainen/kellanruskea.
Kontrollinäytteestä pitää tulla puhdas tulos. Se
kertoo, että testi on tehty oikein ja että ampullit
ja haude toimivat niin kuin pitääkin.

NEGATIIVINEN TULOS
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DELVO-TESTISTÄ KYSYTTYÄ
Uuden Delvo-test antibioottitestin käyttöön ja
saatuihin tuloksiin liittyen on tullut jonkin verran
kysymyksiä. Allaolevassa vastaamme yleisimpiin
kysyttyihin aisoihin.
Voiko vielä testata vanhalla T101-testillä ?
V: Delvo-testi jaT 1010 –testi ovat herkkydeltään
erilaisia , joten T 101-testiä ei enää voi käyttää
meijeriin lähetettävän maidon testaamiseen. Myös
maitokuormat ja siilomaidot testataan nyt Delvotestillä.
Miten tulkitaan näyte jonka pinnalla on tumma
kuori tai rengas, vaikka ampullin alaosa on
keltainen ?
V: Tulos luetaan ampullin alaosasta, tumma kuori tai
rengas ampullin pinnalla ei vaikuta tuloksen
tulkintaan.
Tuleeko jokaisen testin mukana uusi värikartta
tuloksen tulkitsemista varten.
V: Uutta värikarttaa ei tule mukana uudessa
ampullipakkauksessa. Toimitamme sen sijaan kaikille
laminoidun käyttöohjeen jossa on myös värikartta.
Nyt tiloilla olevat värikartat on siis hyvä pitää tallessa
ainakin siihen saakka kun laminoidut värikartat ovat
jaossa. Toki Valmasta löytyy värikartta ja ohje jonka
voi tulostaa jos käytössä on väritulostin.
Miksi Delvo-testi näyttää joskus pitempään
anitbioottitulosta kuin ennen käytössä ollut testi?
V:Delvo-testi on herkempi joillekin lääkeainielle kuin
T 101-testi oli. Suuntaa antava herkkyys taulukko
löytyy Valmasta ja sen saa pyydettäessä myös
meijerin neuvojilta.
Osuuskunta Itä Maidon neuvojat vastaavat
mielellään asiaa koskeviin kysymyksiin .
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