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DE REVOLUTIONAIRE INNOVATIE

Tinea Unguium
Tinea Unguium
GEEN DURE CURSUS

MAAR 10 MINUTEN VAN UW TIJD

KOSTENBESPAREND OP IEDERE TEST
UITVOERBAAR TIJDENS HET GEBRUIK VAN
ANTISCHIMMEL MEDICIJNEN

DERMATOPHYTE PROFESSIONAL TEST STRIP
TEST UW CLIENTEN OP TINEA UNGUIUM IN UW EIGEN PRAKTIJK
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DE REVOLUTIONAIRE INNOVATIE

HOE WERKT HET?

De FungiCheck is een immunochromatografische kit voor de professional
om Dermatofyten te detecteren in een nagel sample.

De FungiCheck Test Kit bevat 10 complete tests.
Inclusief 10 test strips, extraction vloeistof, 10 test tubes en 10 roerstaafjes.

Dermatofyten zijn schimmels die keratine vereisen voor groei. Deze schimmels
kunnen infecties van de huid, haar en nagels veroorzaken. Omdat Dermatofyten
keratine vereisen om te groeien, zijn ze beperkt tot haar, nagels en de oppervlakkige
huid. Dermatofytose worden aangeduid als ‘Tinea’ infecties.

De test moet altijd uitgevoerd worden door een professional met enige ervaring in
steriel handelen. De test is zeer makkelijk in gebruik. Met enkel 1mg nagel sample
en 10 minuten van uw tijd kunt u al het resultaat aflezen van de test strip.

De FungiCheck test strip beperkt zich tot het testen van de aanwezigheid van
Tinea Unguium oftewel Onychomycosis in de nagels.
(uitgezonderd Candida & gisten)

Zone testlijn

Controlelijn

Voorbeelden van Tinea Unguium uitingen:
Laterale onychomycosis. Een witte of gele strook aan één zijde van de nagel.
Hyperkeratose. Loslatende laagjes onder de nagel.
Distale onycholyse. Het einde van de nagel komt omhoog.
De vrije rand brokkelt vaak.
Oppervlakkige witte onychomycosis. Schilferige witte vlekken en putjes op de
bovenkant van de nagelplaat.
Proximale onychomycosis. Gele vlekken verschijnen in de Lunula.
Volledige vernietiging van de nagel.
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Testlijn

Monsterkussen
Van dermatofyt
afgeleide antigen

Reagenskussen

Testpapier

Antidermatofyt-antilichaam
met immunogoud

(gecoat met een verf die roze
wordt bij blootstelling aan vocht)

Absorberend kussen
Antidermatofyt-antilichaam

De test strip in de FungiCheck kit bestaat
uit een monsterlaag, een reagens strip,
een beslissing strip en een absorberend
kussen. Door de extra controlelijn kunt u
goed zien of uw sample correct is
opgenomen door de test strip.
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