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◼ INTENDED USE 

Canine Heartworm (Dirofilaria immitis) Antigen Test is a lateral 

flow immunochromatographic assay for the qualitative detection 

of Dirofilaria immitis antigens (CHW Ag) in dog’s blood 

specimen.  

Assay Time:  5-10 minutes 

◼ PRINCIPLE 

The Canine Heartworm (Dirofilaria immitis) Antigen Test is based 

on sandwich method lateral flow immunochromatographic assay. 

The test device has a testing window for the observation of assay 

running and result reading. The testing window has an invisible T 

(test) zone and a C (control) zone before running the assay. When 

the treated sample was applied into the sample hole on the device, 

the liquid will laterally flow through the surface of the test strip 

and react with the pre-coated monoclonal antibodies. If there is 

CHW antigen in the specimen, a visible T line will appear. The C 

line should always appear after a sample is applied, which 

indicates a valid result. By this means, the device can accurately 

indicate the presence of CHW antigen in the specimen. 

◼ REAGENTS AND MATERIALS 

- 5 test pouches, with cards and disposable droppers 

- 1 bottle of assay buffer  

- 5 capillary droppers 

- 1 package insert 

◼ STORAGE AND STABILITY 

The kit can be stored at room temperature (2-30°C). The test kit is 

stable through the expiration date (24 months) marked on the 

package label. DO NOT FREEZE. Do not store the test kit in 

direct sunlight.  

◼ SPECIMEN PREPARATION AND STORAGE 

1. Specimen should be obtained and treated as below.  

Serum or plasma: collect the whole blood for the patient dog, 

centrifuge it to get the serum, or place the whole blood into a 

tube which contains anticoagulants to get plasma.  

Whole blood: directly use the whole blood in the assay.  

2.  All specimen should be tested immediately. If not for testing 

right now, they should be stored at 2-8℃.  

◼ TEST PROCEDURE 

- Allow all materials, including specimen and test device, 

recover to 15-25℃ before running the assay.  

- Take out the test card from the foil pouch and place it 

horizontally. 

- Using the capillary dropper to collect the prepared specimen 

(serum, plasma or whole blood), and place 1 drop (10μL) of 

the into the sample well “S” of the test card. Then place 3 

drops (approx. 90μL) of assay into the sample well. Start the 

timer.  

- Interpret the result in 5-10 minutes. Result after 10 minutes is 

considered as invalid. 

 

 

 

 

 

◼ INTERPRETATION OF RESULTS 

- Positive (+): The presence of both “C” line and zone “T” line, 

no matter T line is clear or vague.  

- Negative (-): Only clear C line appear. No T line.  

- Invalid: No colored line appears in C zone. No matter if T 

line appears. 

◼ PRECAUTIONS 

- All reagents must be at room temperature before running the 

assay. 

- Do not remove test cassette from its pouch until immediately 

before use. 

- Do not use the test beyond its expiration date.  

- The components in this kit have been quality control tested as 

standard batch unit. Do not mix components from different 

lot numbers. 

- All specimens are of potential infection. It must be strictly 

treated according to the rules and regulations by local states.  

◼ LIMITATION 

Canine Heartworm (Dirofilaria immitis) Antigen Test is designed 

for in vitro veterinary diagnosis use only. All result should be 

considered with other clinical information available with 

veterinarian. It is suggested to apply a further confirmative method 

such as PCR or microscopy when positive result was observed.  
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

Το CHW Ag Test είναι ένα ανοσο-χρωματογραφικό διαγνωστικό 

τεστ για την ποιοτική ανίχνευση αντιγόνων Dirofilaria immitis 

(CHW Ag) στο δείγμα αίματος σκύλου. Χρόνος ανάλυσης: 5-10 

λεπτά 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το CHW Ag βασίζεται σε ανοσο-χρωματογραφική ανάλυση 

πλευρικής ροής. Η δοκιμαστική συσκευή διαθέτει ένα παράθυρο 

δοκιμής για την παρατήρηση της ανάλυσης και της ανάγνωσης 

των αποτελεσμάτων. Το παράθυρο δοκιμής έχει μια αόρατη ζώνη 

T (δοκιμής) και μια ζώνη C (ελέγχου) πριν από την εκτέλεση της 

ανάλυσης. Όταν το επεξεργασμένο δείγμα εφαρμοστεί στην οπή 

δείγματος στη συσκευή, το υγρό θα ρέει πλευρικά μέσω της 

επιφάνειας της ταινίας δοκιμής και θα αντιδράσει με τα 

προ-επικαλυμμένα μονοκλωνικά αντισώματα. Εάν υπάρχει 

αντιγόνο CHW στο δείγμα, θα εμφανιστεί μια ορατή γραμμή Τ. Η 

γραμμή C θα πρέπει να εμφανίζεται πάντα μετά την εφαρμογή 

ενός δείγματος, το οποίο δείχνει ένα έγκυρο αποτέλεσμα. Με 

αυτόν τον τρόπο, η συσκευή μπορεί να υποδείξει με ακρίβεια την 

παρουσία αντιγόνου Διροφιλάριας, στο δείγμα. 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

-5 δοκιμαστικές θήκες, με κάρτες και σταγονόμετρα μιας χρήσης 

-1 φιαλίδιο διαλύτης 

-5 τριχοειδή σταγονόμετρα 

-1 ένθετο φύλλο οδηγιών 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 

Το κιτ μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασία δωματίου (2-30 ° 

C). Το κίτ δοκιμής είναι σταθερό έως την ημερομηνία λήξης (18 

μήνες) που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας. 

ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΑΙ. Μην φυλάσσετε το διαγνωστικό τεστ 

σε άμεσο ηλιακό φως. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

1. Το δείγμα πρέπει να ληφθεί και χρησιμοποιηθεί, όπως 

παρακάτω, 

Ορός ή πλάσμα: συλλέξτε ολόκληρο το αίμα, 

φυγο-κεντρίστε, για να πάρετε το πλάσμα αίματος ή 

τοποθετήστε ολόκληρο το αίμα σε ένα σωλήνα που 

περιέχει αντιπηκτικά για να πάρει ορό. 

        2.  Όλα τα δείγματα πρέπει να δοκιμάζονται αμέσως. Εάν 

δεν εξετασθούν άμεσα, θα πρέπει να                                                         

αποθηκευτούν σε θερμοκρασία 2-8 ℃. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ 

 

-Αφήστε όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του δείγματος και 

της συσκευής δοκιμής, να ανακτήσουν 15-25 ℃ πριν από την 

εκτέλεση της ανάλυσης. 

-Βγάλτε το δοκιμαστικό τεστ από τη θήκη αλουμινίου και 

τοποθετήστε το οριζόντια. 

- Συλλέξτε 50μL του παρασκευασμένου δείγματος σε δοκιμαστικό 

σωλήνα, διαλύστε και ανακατέψτε καλά. Στη συνέχεια ρίξτε 3 

σταγόνες (περίπου 120μL) του αραιωμένου δείγματος στην οπή 

δείγματος "S" της κάρτας δοκιμής. 

-Ερμηνεύστε το αποτέλεσμα σε 5-10 λεπτά. Το αποτέλεσμα μετά 

από 10 λεπτά θεωρείται μη έγκυρο. 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

-Θετικό (+): Η παρουσία της γραμμής «C» και της γραμμής «T» 

της ζώνης, ανεξάρτητα από τη γραμμή T είναι καθαρή ή ασαφής. 

-Αρνητικό (-): Εμφανίζεται μόνο καθαρή γραμμή C. Χωρίς 

γραμμή Τ. 

- Άκυρο: Δεν εμφανίζεται χρωματιστή γραμμή στη ζώνη Γ. Δεν 

έχει σημασία αν εμφανιστεί η γραμμή T. 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

-Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου 

πριν από την εκτέλεση της ανάλυσης. 

- Μην αφαιρείτε το τεστ από την συσκευασία παρά μόνον πριν 

από τη χρήση. 

-Μην χρησιμοποιείτε το τεστ πέρα από την ημερομηνία λήξης 

του. 

-Τα εξαρτήματα σε αυτό το κιτ έχουν ελεγχθεί ως έλεγχος 

ποιότητας ως τυπική μονάδα παρτίδας. Μην αναμιγνύετε στοιχεία 

από διαφορετικούς αριθμούς παρτίδων. 

-Όλα τα δείγματα είναι πιθανής μόλυνσης. Πρέπει να 

αντιμετωπίζεται αυστηρά σύμφωνα με τους κανόνες και τους 

κανονισμούς από τα τοπικά κράτη. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 

Το CHW Ag Test έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση σε κτηνιατρική 

διάγνωση in vitro. Όλα τα αποτελέσματα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη με άλλες κλινικές πληροφορίες που διατίθενται στον 

κτηνίατρο. Προτείνεται να εφαρμοστεί μια περαιτέρω 

επιβεβαιωτική μέθοδος όπως PCR ή μικροσκοπία όταν 

παρατηρήθηκε θετικό αποτέλεσμα. 

 


