Teste rápido NADAL® COVID-19 IgG / IgM

Teste rápido para a detecção de IgG e IgM an�-SARS-CoV-2 no sangue total, amostras de
soro ou plasma humano.

Sobre o vírus

Teste Rápido NADAL® COVID-19 IgG/IgM

O nome 'coronavírus' deriva da aparência caracterís�ca em
forma de coroa das proteínas da super�cie (os chamados
espigões) do seu envelope (Lat. corona: coroa). A família
Coronaviridae (CoV) inclui 2 subfamílias, 5 géneros, 23
subgéneros e aproximadamente 40 espécies conhecidas.
Muitos desses vírus causam doenças em mamíferos e aves e
podem ser transmi�dos de animais para humanos. Os
coronavírus humanos (hCoVs) foram descritos pela primeira
vez em 1965. Os representantes patogénicos humanos
conhecidos são principalmente membros do género
Betacoronavirus e causam doenças que variam desde a gripe
comum e bronquite à infecção respiratória aguda grave
(SARI) e pneumonia. No ﬁnal de dezembro de 2019, um novo
betacoronavírus patogénico humano apareceu pela primeira
vez em Wuhan, China. O coronavírus que está atualmente
em circulação, provisoriamente conhecido como 2019-nCoV
e oﬁcialmente designado como SARS-CoV-2, é o terceiro
coronavírus patogénico humano nas úl�mas duas décadas e
o sé�mo conhecido. Segue-se então à síndroma respiratória
aguda grave (SARS-CoV) em 2002 e à síndroma respiratória
do Médio Oriente (MERS-CoV) em 2012. A manifestação
clínica da atual SARS-CoV-2 é oﬁcialmente designada como
COVID-19.

O Teste Rápido NADAL® COVID-19 IgG / IgM é um imunoensaio
cromatográﬁco de ﬂuxo lateral para a detecção qualita�va de IgG
e IgM an�-SARS-CoV-2 em amostras de sangue total, soro ou
plasma humano. Note-se que, nos estágios iniciais da infecção (3 a
7 dias depois do início dos sintomas), os IgG e IgM an�-SARS-CoV-2
podem estar abaixo da limite de detecção do teste. O teste
des�na-se a ser usado como auxílio no diagnós�co de infecções
por SARS-CoV-2 primárias e possivelmente secundárias. O
procedimento do teste não é automa�zado e não requer treino ou
qualiﬁcação especial.
Bene�cios
Alta sensibilidade e especiﬁcidade
Fácil de usar
Resultados rápidos e conﬁáveis
em apenas 10 a 20 minutos
Os testes podem ser realizados
com sangue total (de punção
venosa ou com lanceta), soro ou
plasma
O teste pode ser armazenado à temperatura ambiente

Procedimento do teste
1

3

C
IgG
IgM
S

C
IgG
IgM

10µl

S

10 min

B

B

Segurando a pipeta na ver�cal, extraia
a amostra (sangue total/soro/plasma)
até o primeiro alargamento (aprox. 10
μL) e adicione-a ao poço da
amostra (S) do teste cassete.

Segurando o frasco do tampão na
ver�cal, adicione 2 gotas (aprox. 80
μL) de tampão ao poço do tampão (B)
do teste cassete. Evite a formação
de bolhas de ar.

Aguarde pelo aparecimento da(s)
linha(s) colorida(s). Leia o resultado
do teste após 10 minutos. Não
interprete o resultado após mais de
20 minutos.

Informações mais detalhadas podem ser encontradas nas instruções de uso.
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Testes Rápidos NADAL® COVID-19 IgG/IgM
Teste rápido para a detecção de IgG e IgM an�-SARS-CoV-2 em amostras de sangue total, soro ou plasma humano.
Produto

Amostra de material

NADAL® COVID-19 IgG/IgM

Amostras de sangue
total, soro ou plasma

Teste rápido

Sensibilidade

Especiﬁcidade

Cód. Produto
243001N-25

Tamanho da embalagem
25 testes por
embalagem

A nossa equipa está à sua disposição para responder a quaisquer perguntas
que possa ter por telefone, via e-mail ou presencialmente.
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cuidar!

Testar...
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E inovar!
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