
Znowu pojawiły się kleszcze !
Czy pomyślałeś o boreliozie ?

– lub o anaplazmozie ?
– lub nawet o obydwu tych chorobach ?  

Wykorzystaj nowy test
IDEXX SNAP® ® 4Dx  

SNAP® ® 4Dx  
Szybki i niezawodny test  

do wykrywania infekcji  
Borrelia burgdorferi

i Anaplasma phagocytophilum

Kontrola dodatnia

Dirofilaria immitis
Ehrlichia canis

Borrelia burgdorferi

Anaplasma  
phagocytophilum,
Anaplasma platys 

IDEXX SNAP® ® ® 4Dx  jak każdy inny test SNAP    
 Użyj tego diagramu w celu poprawnej interpretacji wyników.

Jedna metoda diagnostyczna nie wystarczy

Test SNAP® ® 4Dx :  

•   Anaplasma phagocytophilum,  

Anaplasma platys

•  Borrelia burgdorferi 

•  Ehrlichia canis  

•  Diro�laria immitis

Objawy kliniczne u psów mogą się 
pojawiać w różnym okresie po zakażeniu

Borrelia  stanowi wyjątek

•  Zmienność wyniku testu diagnostycznego 
zależy od tego ile czasu minęło pomiędzy 
zakażeniem a wykonaniem testu.

•  Łącząc serologię z metodą PCR zwiększasz 
swoje możliwości uzsykania właściwego 
rozpoznania.

•  Jedynie serologia jest potrzebna, żeby 
zdiagnozować kliniczną boreliozę, ponieważ 
poziom przeciwciał C6 jest wykrywalny w  czasie 
trwania infekcji. ( Borrelia ostatecznie lokalizuje 
się w tkankach i dlatego jest rzadko wykrywana 
przy pomocy metody PCR we krwi.)

•  Pies A:  krótko po zakażeniu pies będzie wykazywał objawy, antygen jest obecny we krwi i może być wykryty 
metodą PCR, brak jeszcze odpowiedzi immunologicznej, tym samym wynik serologii będzie ujemny.

•  Pies B:  pies z objawami klinicznymi, wynik badania PCR dodatni pomimo zmniejszania się ilości antygenu 
(bakterii) we krwi, wynik serologii również będzie dodatni dzięki wystarczającej odpowiedzi immunologicznej.

•  Pies C:  chroniczny przebieg choroby trwający tygodniami, a nawet latami po zakażeniu, pies może nie 
wykazywać objawów chorobowych, wynik serologii  będzie dodatni, wynik badania PCR będzie ujemny 
z powodu braku wolnych antygenów we krwi.

Który z tych przypadków zdarzył Ci się w praktyce?
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Czas po zakażeniu

PCR krwi
Serologia

SNAP i 4Dx są znakami handlowymi albo zastrzeżonymi znakami handlowymi Idexx Laboratories,Inc. 
w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie prawa zastrzeżone.  • 09-65512-02 PL



Diagnostyka infekcji Anaplasma
•   Jedyny test wykrywający Anaplasma phagocytophilum  

 i Anaplasma platys  w warunkach klinicznych

Diagnostyka infekcji Borrelia
•  Sprawdzona technologia C 6

•  Brak reakcji krzyżowej z antygenami

C 6 nie daje reakcji krzyżowej z innymi spirochetami  
(np. z Leptospira), ani z przeciwciałami wytworzonymi po 
szczepieniu.Umożliwia to wyraźne rozróżnienie pomiędzy 
stanem wywołanym szczepieniem, a rzeczywistą reakcją.

SNAP ®

•  ELISA

•  Łatwy w użyciu

•  Wiarygodny i specy�czny

•  Szybki
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Kompleksowa diagnostyka infekcji wywołanych 
przez Anaplasma  i Borrelia jest możliwa dzięki 
jednemu, łatwemu do wykonania testowi.

Kleszcz pospolity (Ixodes ricinus) , który jest 
wektorem boreliozy, przenosi także anaplazmozę. 
U psów często obserwuje się występowanie 
obydwu patogenów jednocześnie.

* Objawy :  
Apatia, gorączka, niechęć 
do jedzenia, biegunka, 
powiększenie węzłów chłonnych, 
bladość błon śluzowych, 
osłabienie, niechęć do 
poruszania się, bóle stawów

Jak wykorzystać 4Dx®  w praktyce

Wskazania :

Kontakt z kleszczami
Objawy kliniczne *

SNAP® 4Dx®

Anaplasma phagocytophilum, Borrelia burgdorferi C 6 
Ehrlichia canis, Diro�laria immitis

Wykonaj morfologię krwi, jeżeli już nie została zrobiona, oceń 

czy nie występuje trombocytopenia i anemia.  
Biochemia.

Anaplasma –Anaplasma  (Ap) +
Leczenie  

Borrelia – Borrelia +  
Ilościowe badanie 

przeciwciał

Leczenie

Kontynuuj diagnostykę  
w kierunku innych czynników 
chorobotwórczych i  powtórz 

test po 7 - 10 dniach

Rozpocznij terapię i sprawdź jej 
skuteczność po 3-6 miesiącach.

Ilościowe badanie przeciwciał C 6

Jeżeli minimum 
danych i objawy 
potwierdzają Ap, 
wyślij próbkę do 

laboratorium w celu 
wykonania badania 

metodą RealTime 
PCR™**

** Badanie dostępne w laboratorium Vet•Med•Lab (IDEXX)

•  Sprawdzona technologia C

•  Brak reakcji krzyżowej z antygenami

C 6 nie daje reakcji krzyżowej z innymi spirochetami  
(np. z Leptospira), ani z przeciwciałami wytworzonymi po 
szczepieniu.Umożliwia to wyraźne rozróżnienie pomiędzy 
stanem wywołanym szczepieniem, a rzeczywistą reakcją.

SNAP
• ELISA

•  Łatwy w użyciu

•  Wiarygodny i 

•  Szybki

IDEXX SNAP® 4Dx® 


