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// DIABETES
Advanced and accurate home 
blood glucose monitoring systems.
Menarini is also an established 
partner for the home blood ketone 
monitoring systems. Menarini is 
supporting thousands of patients 
and professionals with continuous 
education and services on diabetes.

Providing veterinarians with a 
full range of in house diagnostic 

solutions. Combining this with first 
class service and support we provide 

a difference in animal healthcare.

Menarini, your partner in 
Autoimmunity, is distributing a full 

range of reagents, instruments 
and management software to 

cover every upcoming challenge in 
autoimmunity.

// AUTOIMMUNITY // VETERINARY

/ /  M E N A R I N I  B E N E L U X  N V / S A  -  D I V I S I E  D I A G N O S T I C S

// TECHNICAL SERVICE
One of the most important 

departments of our company. 
Technical skills are combined with 
perfect expertise in diagnostics and 
accurate service levels. Our service 
department really can make your 

day and make a difference.

// PATHOLOGY // CLINICAL CHEMISTRY // POINT OF CARE
As one of the market leaders in IHC, 
we know that you have a choice. 
That’s why a range of instruments 
and reagents has been developed 
with you in mind. With this Menarini 
is proud to put its name to this high 
quality range of IHC diagnostics as 
well as new molecular diagnostic 
assays dedicated for the pathology 
laboratory.

The last decades Menarini is your 
main partner in clinical chemistry 

specialty products. As market 
leader in diabetic HbA1c- and Urine 

strip analysis, Menarini delivers 
also state of the art instrumentation 

for erytrocyte sedimentation rate 
(ESR) and fully automated urine 

sediment analysis.

High quality fully integrated Point
Of Care Testing (POCT) solutions

for bedside testing and use
in the professional practice.

The POCT products are mainly used 
by hospitals, general practitioners, 

nursing homes, ambulance services 
and pharmacies. POCT parameters 

currently available are blood glucose, 
blood ketones, creatinine, lactate and 

many more to come.

// BACK OFFICE
The Back Office organization is 

responsible for Order Management, 
Sales Administration, Purchasing and 
Logistics as well as Quality Assurance 

and Regulatory Affairs. In other words the 
backbone of the organization that glues 

everything together.
And always at your service!
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// RapidBac® Vet
Een doorbraak in het aantonen 
van bacteriën in urine
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// Een doorbraak in het aantonen 
    van bacteriën in urine
RapidBac-Vet® is een nieuwe immunologische sneltest die het mogelijk maakt om, zonder extra kostbare 

apparatuur, gram-positieve of gram-negatieve bacteriën aan te tonen in een urinemonster van een hond of kat. 

Met behulp van deze test kunt u dus snel een urineweginfectie aantonen.

Tot nu toe was de enige manier om een urineweginfectie, veroorzaakt door 

bacteriën, aan te tonen door een tijdrovende en kostbare urinekweek in te 

zetten en op te sturen. Met RapidBac-Vet® is het mogelijk om binnen 

20 minuten de diagnose te stellen en de optimale behandeling te starten.

Kenmerken:
• Uitslag na 20 minuten

• Makkelijk in gebruik

• Vervanging voor de urinekweek

Voorwaarden voor gebruik:
Waarschuwingen:
• Open de folie vlak voor gebruik

• Nooit pipetten, buizen of strips opnieuw gebruiken

• Assay Buffer is voldoende voor 10 testen

Bewaren:
• Bewaren bij kamertemperatuur (10-30°C)

• Strips na de houdbaarheidsdatum niet meer gebruiken

Inhoud Verpakking:
• 10 folieverpakkingen met als inhoud: 1 RapidBac-Vet® teststrip, 

1testbuis en 2 pipetten

• 1 fl esje Assay Buffer (voor 10 testen)

Urinemonster:
• Blaaspunctie

• Catheter

• “Schoon” verkregen urinemonster

Gebruik van de pipetten:
• Knijp de ballon in alvorens deze in de op te zuigen vloeistof te houden.

• Steek nu de punt van de pipet in de op te zuigen vloeistof en laat de ballon 

langzaam los. Hiermee vult de pipet zich met de vloeistof. 

Zorg ervoor dat de gehele pipet zich vult. 

• Breng de vloeistof over in de testbuis door weer in de ballon te knijpen

Handleiding:
• Open de folie en haal de inhoud eruit

• Zuig met 1 van de pipetten de assay buffer op en breng deze over in de 

testbuis. Zorg ervoor dat de buffer onder in de buis zit door de buis even 

 op een vlakke ondergrond te tikken. Wacht nu 2 minuten terwijl u de 

testbuis af en toe zwenkt.  Foto 1

• Zuig nu met de andere pipet het urinemonster op en voeg dat toe in 

de testbuis. Meng de inhoud van de buis door te zwenken.  Foto 2

• Wacht nu 5 minuten.

• Plaats de RapidBac-Vet® teststrip in de buis met de pijltjes 

naar beneden.  Foto 3

• Wacht 10 minuten.

• Verwijder de RapidBac-Vet® teststrip uit de buis en lees de resultaten af.

• Geen dure apparatuur nodig

• Bewaren bij kamertemperatuur

• 98,5% betrouwbaarheid

1 2 3

Sensitiviteit en Specifi citeit:
RapidBac-Vet® is gevalideerd met 200 urine samples van honden die zijn

aangeboden voor een routine urinekweek aan een veterinair microbiologisch

laboratorium.

Urinemonsters RapidBac-Vet® /Urineweek

Vergelijking met 
urinekweek

+/+ +/- -/+ -/- Totaal

37 1 2 160 200

Sensiviteit Specifi citeit Nauwkeurigheid Repoductie

97,4% 98,8% 98,5% 100,0%

Afl ezen van de 
RapidBac-Vet® teststrip:
Positieve uitslag:
• Elke kleuromslag van lijn 1 of 2 duidt op de aanwezigheid van bacteriën 

in het urinemonster  

Interpretatie van de uitslag:
•    Als zowel lijn 1 als 2 zijn verkleurd, betekent dit dat er gram-negatieve    

      bacteriën zijn gevonden. Gram-negatieve bacteriën die dit resultaat geven 

      zijn: E.coli, Klebsiella spp, Citrobacter spp, Enterobacter spp, en Serratia spp.

• Als alleen lijn 2 is verkleurd en lijn 1 niet, betekent dit dat er naast 

gram-negatieve bacterien ook gram-positieve bacterien aanwezig zijn. 

Gram-positieve bacteriën die dit resultaat geven zijn: Proteus spp, 

Morganella spp, Providencia spp, Staphylococcus spp, Enterococcus spp, 

Antinomyces spp, en Antinobaculum spp.

Negatieve uitslag:
• Alleen de controlelijn is verkleurd. Er zijn geen bacteriën aanwezig in 

het urinemonster  

Foutieve uitslag:
• De controlelijn is niet verkleurd. Herhaal met een nieuwe test.

1  2  C
Negative

1  2  C

1  2  C Positive 1  2  C
Negative


