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1. Namen izdelka in uvod 
 

 je hiter in uporabniku prijazen test za zaznavanje glutena 
v hrani, pijači in izdelkih za ustno higieno. Gluten je škodljiv bolnikom 
s celiakijo.  

 

Celiakija je motnja, ki poškoduje sluznico tankega črevesa, zaradi česar 
pride do atrofije črevesnih resic, kar moti absorpcijo hranil, predvsem 
beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov, mineralov in vitaminov. Vzrok za 
to bolezen je neprimeren odgovor imunskega sistema na gluten 
(beljakovina žit), ki se nahaja v pšenici, ječmenu, rži in v manjšem obsegu 
v ovsu, kar vodi v diarejo, pomanjkanje vitaminov in mineralov, anemijo in 
slabšanje kostne gostote (osteoporoza). Celiakija prizadene ljudi vseh 
starosti.  
 
Trenutno je edino zdravljenje za bolnike s celiakijo stroga, vseživljenjska 
brezglutenska dieta, kar predstavlja velike težave, saj je gluten prisoten 
tako v številnih živilih, kot tudi v prehranskih aditivih in konzervansih.  
 
Po mnenju komisije Codex Alimentarius in uredbe evropske komisije EC 
41/2009 o sestavi in označevanju živil, ki so primerna za ljudi z intoleranco 
na gluten, se lahko živilo šteje za “živilo brez glutena”, če vsebnost glutena 
ne presega 20 ppm.* 

 
* Miligrami glutena na kilogram živila. 
 

 
2. Paket vsebuje: 
 

 2 testa (KT-5472)              5 testov (KT-5000)                  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

R
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- GlutenTox Home paličici (x2) in 
plastični pipeti (x2), shranjeni v 
plastični foliji. 
- Plastični žlički za enkratno uporabo 
(x2). 
- Ekstrakcijski steklenički z rumenim 
zamaškom (x2). 
- Plastični pipeti za enkratno uporabo 
(x2). 
- Redčilni steklenički z modrim 
zamaškom (x2) 
- Navodila za uporabo. 

 

- GlutenTox Home paličice (x5) in 
plastične pipete (x5) shranjene v 
plastični foliji. 

- Plastične žličke za enkratno uporabo 
(x5). 

- Ekstrakcijske stekleničke z rumenim 
zamaškom (x5). 
- Plastične pipete za enkratno uporabo 
(x5). 
- Redčilne stekleničke z modrim 
zamaškom (x5). 
- Navodila za uporabo. 
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3. Uporabne stvari, ki jih paket ne vsebuje: 
 

- možnar ali podoben pribor za mletje vzorca 
- rokavice za enkratno uporabo brez pudra.  
- alkohol (etanol). 
- tehtnica (0.1 g natančna).   
- ura ali mobitel s štoparico. 
 
 
4. Pogoji hranjenja 

 

Izdelek hranimo na sobni temperaturi (< 30 ºC). Plastično folijo, v katero 
je zapakiran test, odprite šele neposredno pred uporabo.  

Po analizi lahko vse komponente paketa GlutenTox Home odvržete v 
navadne smeti.  

 
5. Preventivni ukrepi 

 

- Izogib navzkrižni kontaminaciji je priporočljiva uporaba rokavic za 
enkratno uporabo brez pudra. Če nimate rokavic za enkratno uporabo, si 
pred izvedbo testa temeljito umijte roke. 

- Ko GlutenTox Home paličico vzamete iz plastične folije, jo je potrebno 
uporabiti čimprej, pod strogo čistimi pogoji. 

- Ne uporabljajte sestavnih delov paketa po preteku roka uporabe.  
- Ne zaužijte raztopin (tekočin) iz paketa. 
- Shranjujte izven dosega otrok. 
 
6. Opozorila in omejitve 

 
V sledečih vzorcih: 

- živila z nizko vsebnostjo polifenolov ali taninov, npr. vzorci, ki 
vsebujejo manj kot 70% prave čokolade, črnega čaja, kave, vina, 
jagodičevja, itd.; 

- vzorci z antioksidanti, kot so vitamini A, E in C; 
- živila, toplotno obdelana pri temperaturah nad 180 ºC; 
 

se gluten lahko ekstrahira manj učinkovito, zato delajte pri pogojih največje 
občutljivosti (10 kapljic ekstrakta v redčilni steklenički z modrim 
zamaškom). 
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OPOZORILO! 
 

- V teh primerih je bilo ugotovljeno, da test zazna najmanj 25% celotnega 
glutena v vzorcu. Če torej s testom pod pogoji največje občutljivosti (z 10 
kapljicami) dobimo negativen rezultat, lahko z gotovostjo trdimo, da živilo 
vsebuje manj kot 20 ppm glutena in se tako v skladu s trenutnimi predpisi šteje 
za »živilo brez glutena«, primerno za bolnike s celiakijo.  

 
- GlutenTox Home ni priporočljiv* za prehranske vzorce z visoko 

vsebnostjo polifenolov in taninov, npr. živila, ki vsebujejo več kot 70% 
čokolade, črnega čaja, kave, vina, jagodičevja, itd.; ekstrakcija je lahko 
nezadostna in zato lahko podcenimo dejansko količino glutena v vzorcu. 
V teh primerih GlutenTox Home ni priporočljiv za uporabo.  

 
*Za več informacij kontaktirajte svojega dobavitelja. 
 
7. Priprava in analiza vzorcev 

OPOZORILO! 
 

 - Pred uporabo paketa očistite pripomočke in površine, ki bodo v stiku z 
vzorcem, z milom in vodo ter jih dobro sperite. Po čiščenju je priporočljivo, da 
jih obrišete s krpo, omočeno z alkoholom. Sestavni deli paketa so pripravljeni na 
uporabo in jih po uporabi lahko zavržete. 
- če je živilo sestavljeno iz več delov, odvzemite reprezentativni vzorec vsakega 
dela in pripravite končen homogen vzorec. Če tega ne storite in je gluten 
neenakomerno razporejen v živilu, lahko pride do lažno negativnega rezultata.  

 

7.1. Če je vzorec tekoč, ga močno pretresite, da se pred vzorčenjem 
popolnoma homogenizira. 
Če je vzorec delno tekoč ali pastozen, ga zajemite s pomočjo 
zobotrebca ali čiste žličke, da dobite homogeno zmes.  
Če je vzorec trden, ga kolikor je mogoče zmeljite z možnarjem in/ali 
domačim mlinčkom za mletje mesa, ki mora biti popolnoma čist. Če je 
vzorec hrane pretrd (sladkarije, nougat, itd.), ga razdrobite z nožem ali 
majhnim kladivom in nato temeljito zmeljite.  

 
 

7.2. S priloženo žlico (napolnjeno do roba) odmerite količino vzorca, kot 
kaže Tabela 1, ali če imate primerno tehtnico, odtehtajte 1 gram 
vzorca.* Če je vzorec tekoč, uporabite eno izravnano žličko ali 
odmerite 1 mililiter tekočine. 

 
* Uporaba tehtnice poveča natančnost analize. 
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Tabela 1. Količina vzorca glede na vrsto hrane 
Vrsta hrane Primeri Št. žličk 

moka, fini praški koruzna moka, riževa 
moka, mleko v prahu, 

začimbe 
 

fini drobci kruh, piškoti, slaščice, 
prigrizki  

tekočine mleko, sok, jogurt, 
juha, omaka, krema  

meso, ribe meso, ribe, salama, 
pašteta  

 
7.3. Odprite eno ekstrakcijsko stekleničko z rumenim zamaškom in dodajte 

v ekstrakcijsko stekleničko z rumenim zamaškom 1 gram, 1 mililiter 
ali z žličko odmerjen vzorec. 

 
7.4. Zaprite stekleničko, močno stresajte najmanj 2 minuti in pustite stati 5 

minut, da se trdni ostanki posedejo na dno. Čas posedanja je odvisen 
od vrste vzorca. 

 
7.5. Odprite eno redčilno stekleničko z modrim zamaškom. Z uporabo 

priložene plastične pipete odvzemite nekaj tekočine iz ekstrakcijske 
stekleničke z rumenim zamaškom in dodajte 10 ali 2 kapljici v redčilno 
stekleničko z modrim zamaškom glede na zaznave (MZ) (Tabela 2).  

 
Tabela 2: Število potrebnih kapljic za želeno mejo zaznave 

Št. kapljic MZ 
10 5 ppm 
2 20 ppm 

 
Nežno mešajte najmanj 15 sekund.    

 
7.6. Z novo priloženo plastično pipeto dodajte 5 – 10 kapljic iz redčilne 

stekleničke z modrim zamaškom na cono S na paličici. 
 
7.7. Počakajte 10 minut na končen rezultat (če gre za visoko koncentracijo 

glutena, se lahko rezultat pokaže v manj kot 1 – 2 minutah 
 
OPOZORILO! 
- Po pretečenih 10 minutah rezultati niso več zanesljivi. 
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8. Interpretacija rezultatov 
 

Negativno: Pojavi se ena sama MODRA črta (kontrolna črta) na 
srednjem delu paličice (kontrolno območje). Ta črta je tudi interna 
kontrola postopka, ki potrdi, da je količina vzorca zadostna in da so vsi 
postopki potekali pravilno. 
Pozitivno: Poleg kontrolne črte (MODRA), se pojavi RDEČA črta 
(rezultatska črta) v območju za rezultat. Intenzivnost rdeče črte v 
območju za rezultat se spreminja glede na koncentracijo glutena, 
prisotnega v vzorcu. 
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Zaznavni prag je odvisen od števila kapljic (10 ali 2 kapljici), dodanih 
v redčilno stekleničko z modrim zamaškom pri koraku 7.5. (glej 
Tabelo 3).  

Tabela 3. Interpretacija rezultatov  
  zaznavni prag 

  10 kapljic 2 kapljici 

rezultat 

testa 

pozitivno > 5 ppm > 20 ppm 

negativno < 5 ppm < 20 ppm 

Rezultati so kvalitativni za vsak zaznavni prag. 

 
Neveljavno: kontrolna črta (MODRA) se ne pojavi, ne glede na to če 
se pojavi rezultatska črta (RDEČA). Najpogostejši vzroki za 
neveljaven rezultat so: nezadostna količina vzorca, napačen potek 
postopka ali pokvarjeni reagenti. V primeru neveljavnega rezultata je 
potrebno revidirati postopek in ponoviti eksperiment z novim testom. 
Če težava ostane, kontaktirajte dobavitelja in prenehajte uporabljati 
test. 
 

 
9. Analitske lastnosti 

 
9.1. Občutljivost 

 

Zaznavni prag testa pri največji občutljivosti (10 kapljic) je 5 
ppm. Ta zaznavni prag je vedno dosežen pri enostavnih vzorcih, 
kot so surovi materiali, živila z nizko stopnjo obdelave in toplotno 
neobdelana živila. Visoka občutljivost testa je v celoti skladna s 
priporočili Codex Alimentarius in uredbo evropske komisije EC 
41/2009, ki določa mejo 20 ppm za »živila brez glutena«.  

9.2. Specifičnost 
 

Test lahko specifično zazna prisotnost toksične frakcije prolaminov 
pšenice (gliadin), rži (sekalin), ječmena (hordein) in tudi vrst ovsa 
(avenin), ki so lahko toksični in škodljivi bolnikom s celiakijo. 
Pozitivnega signala ne zaznamo pri vzorcih, ki vsebujejo riž, koruzo, 
sojo, ajdo, sezam, proso, tef, kvinojo in amarant – rastlinske 
surovine, varne za bolnike s celiakijo. 
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Za več informacij obiščite našo spletno stran ali nas 
kontaktirajte: 

 
Inštitut za prehransko programiranje 

Dr. Evgen Benedik, s.p. 
Sokolska ulica 32 
2000 MARIBOR 

 
M +38631 745 549 
E e-trgovina@inp.si  

W www.inp.si  
 
 

SEVILLA 
Av. Américo Vespucio, nº 5-4, planta 1ª, módulo 12 

Parque Científico Tecnológico Cartuja 93.  
41092 - Sevilla - España 

 
Tel. (+34) 95 408 12 76  
Fax. (+34) 95 408 12 79 

 
Biomedal S.L. 

www.biomedal.com  - www.glutentoxhome.com 
info@biomedal.com  - info@glutentoxhome.com 

 

mailto:e-trgovina@inp.si
http://www.inp.si/

