


Detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM
Amostras: Sangue total, soro ou plasma
A Chikungunya é uma abovirose causada pelo vírus
Chikungunya (CHIKV) e transmitida pelo mosquitos Aedes. Os
sintomas comuns são febre, erupção cutânea e artralgia. Como
alguns sintomas são clinicamente parecidos com os da Dengue,
a diferenciação entre as duas doenças é muito importante. O
período de incubação é em média de 3 a 10 dias, e o período de virermia inicia-se dois dias antes dos sintomas e dura por até oito
dias apóes seu aparecimento. A Chikungunya pode levar a formas atípicas e graves podendo assim como a Dengue, levar ao
óbito, além de causar manifestaçõe no sistema nervoso, cardiovascular, rins e outros.

Detecção qualitativa de anticorpos IgG e IGM
Sensibilidade: IgG 97,8% IgM 97%
Especificidade: IgG 98,1% IgM 97,6%
Armazenamento: 4 a 30°C
Resultado: em 15 minutos
Registro ANVISA: 81472060015
Teste indicado para fase aguda (IgM) e de
convalescência (IgG) da doença
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Detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM contra os
tipos I, II, III e IV
Amostras: Sangue total, soro ou plasma
O vírus da Dengue, um flavivírus transmitido pelos mosquitos
Aedes aegypti e Aedes albopictus, é amplamente distribuído
geograficamente pelas regiões tropicais e subtropicais do
planeta, causando aproximadamente 100 milhões de infecções anuais.
A infecção causa uma doença cujo espectro inclui desde formas clinicamente inaparentes, até quadros graves de hemorragia e
choque podendo evoluir para óbito.

Detecção qualitativa de anticorpos IgG e IGM
Sensibilidade: IgG 98,5% IgM 98,1%
Especificidade: IgG 97,3% IgM 98,4%
Armazenamento: 5 a 30°C
Resultado: em 15 minutos
Registro ANVISA: 81472060009
Teste indicado para fase aguda (IgM) e de
convalescência (IgG) da doença
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Detecção dos hormônios Gonodotrofina
Coriônica Humana (hCG)
Amostras: Urina ou soro
A Gonadatrofina Coriônica humana (hCG) é um hormônio glicoproteico
secretado a partir do desenvolvimento da placenta logo após a
fertilização. Na gravidez normal, o hCG pode ser detectado no soro a
partir do 7° dia seguinte à concepção, duplicando sua concentração
aproximadamenta a cada 2 dias. Em geral, os valores do hCG
comportam-se da seguinte maneira ao longo das semanas da gravidez.
Não grávidas ou com menos de 3 semanas de gravidez

Menor que 5 mlU/ml

3 Semanas de gravidez

Entre 5 e 426 mlU/ml

4 Semanas de gravidez

Entre 5 e 426 mlU/ml

5 Semanas de gravidez

Entre 18 e 7.340 mlU/ml

6 Semanas de gravidez

Entre 1.080 e 56.500 mlU/ml

7 a 8 Semanas de gravidez

Entre 7.650 e 229.000 mlU/ml

9 a 12 Semanas de gravidez

Entre 25.700 e 288.000 mlU/ml

13 a 16 Semanas de gravidez

Entre 13.300 e 254.400 mlU/ml

17 a 24 Semanas de gravidez

4.060 e 165.400 mlU/ml

25 a 40 Semanas de gravidez

3.640 e 117.000 mlU/ml

Sensibilidade do teste 25mlU/ml

Armazenamento: 5 a 30°C
Resultado: de 5 a 10 minutos
Registro ANVISA: 81472060010
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Determinação qualitativa de Sangue Oculto Fecal
Amostras: Fezes
Quando em fase inicial, doenças como Câncer de Cólon, Úlceras,
Pólipos, Colite, Diverticulite e Fissuras, apesar de não
apresentarem sintomas clínicos, podem levar à presença de
sangue oculto nas fezes.
O produto Sangue Oculto LF detecta qualitativamente baixos níveis de sangue oculto fecal, sendo capaz de detectar
seletivamente concentrações de hemoglobina humana iguais ou superiores a 50ng/ml a 6 µg de hemoglobina / por grama fecal.

Detecção qualitativa de Sangue Oculto Fecal
Sensibilidade: ≥ 50ng/ml ou 6µg
g hemoglobina /g fecal
Especificidade: detecta apenas hemoglobina humana
Armazenamento: 4 a 30°C
Resultado: em 5 a 10 minutos
Registro ANVISA: 81472060008
Teste indicado para disfunções gastrointestinais
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Determinação qualitativa da bactéria Helicobacter pylori
Amostras: Fragmentos de biópsias da mucosa gástrica
A H. pylori é um dos principais agentes causadores de problemas
como gastrite, esofagite, duodenite, úlcera e, até mesmo câncer
no estômago. O teste é realizado durante o exame de
endoscopia onde é feita a biópsia para análise histopatológica.
Durante o exame de endoscopia alta (esôfago e estômago) um pequeno fragmento da parede do estômago é retirado e colocado
dentro do tubo eppendorf contendo ureia e um indicador de pH.
Se a urease produzida pelo Helicobater pylori estiver presente no fragmento, ocorrerá hidrólise da ureia tornando amônia, A
amônia alcaliniza o meio, promovendo a mudança de cor do amarelo para rosa

Armazenamento: 2 a 8°C
Resultado: de 2 a 30 minutos
Registro ANVISA: 81472060001
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Detecção qualitativa do Antígeno NS1 do
Zika Vírus. Marcador Precoce!
Amostras: Sangue total, soro ou plasma

Detecção qualitativa de antígeno NS1 do
Zika Vírus
Sensibilidade: 97,8%
Especificidade: >99%
Armazenamento: 4 a 30°C
Resultado: em 15 minutos
Registro ANVISA: 81472060017
Teste não é indicado para fase de
convalescência da doença


Detecção qualitativa e diferencial de anticorpos IgG e
IgM do Zika Vírus
Amostras: Sangue total, soro ou plasma

Detecção qualitativa de antígeno IgG e IgM
Sensibilidade: IgG 97,4% e IgM 96,3%
Especificidade: IgG 97,7% e IgM 97,3%
Armazenamento: 4 a 30°C
Resultado: em 15 minutos
Registro ANVISA: 81472060012
Teste indicado para fase aguda (IgM) e de convalescência
(IgG) da doença
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