Influenza A/B (H1N1) ECO Teste – TR.0022TA
O Influenza A/B (H1N1) ECO Teste é um ensaio imunocromatográfico para a
detecção qualitativa de antígenos Influenza tipo A e tipo B em amostras humanas
de secreção de nasofaringe (Swab, lavagem e aspirado de nasofaringe).
Sumário e Explicação do Teste
O Influenza A/B (H1N1) ECO Teste é um ensaio imunocromatográfico rápido para a
detecção qualitativa da Influenza tipo A (incluindo os subtipos A/H1N1, A/H3N2,
A/H5N1) e antígenos do tipo B em amostras humanas de secreção de nasofaringe
para auxiliar no diagnóstico da infecção por Influenza.
Embora uma grande variedade de agentes virais sejam capazes de causar
infecção do trato respiratório inferior em crianças e adultos, os mais comuns são:
Influenza A e B, Vírus Sincicial Respiratório (RSV), vírus da Parainfluenza 1, 2 e 3
e Adenovírus. Destes, Influenza A e B e RSV são as causas mais importantes das
doenças respiratórias agudas atendidas por médicos. Além de compartilharem
uma prevalência sazonal semelhante, é importante saber que a Influenza A e B e
RSV compartilham características clínicas sobrepostas e potenciais para certos
grupos de pacientes de alto risco de infecção (por exemplo, extremos de idade,
doença cardiopulmonar subjacente e imunossupressão).

• Repita o procedimento na outra narina para obtenção de uma amostra ideal.

Atenções e Precauções
1. Apenas para uso por profissionais de diagnóstico in vitro.
2. Não use o dispositivo teste após a data de validade indicada na embalagem.
3. Não use o teste se a embalagem de alumínio estiver danificada.
4. Não reutilize os testes.
5. Todos os reagentes devem estar na temperatura ambiente antes de iniciar os
procedimentos.
6. O teste dever permanecer selado na embalagem de alumínio até o memonto de uso.
7. Não fume, beba ou coma em áreas onde as amostras ou reagentes do kit
estejam sendo manuseados.
8. Manuseie todas as amostras como se elas contivessem agentes infecciosos.
Observe as precauções estabelecidas contra riscos microbiológicos ao longo do
procedimento e siga os procedimentos padronizados para o descarte apropriado
das amostras. Vista roupas de proteção como jalecos laboratoriais, luvas
descartáveis e óculos de proteção quando estiver analisando as amostras.
9. Umidade e temperatura podem afetar os resultados de maneira adversa.
10. ATENÇÃO: Todas as amostras humanas devem ser consideradas potencialmente infectantes. Recomenda-se que os reagentes e as amostras do paciente
sejam tratados de acordo com as normas ou outras diretrizes de segurança de
risco biológico ou regulamentos locais apropriados.
Instruções de Armazenamento e Estabilidade

Princípio do Teste
O Influenza A/B (H1N1) ECO Teste é um imunoensaio de fluxo lateral para a
detecção qualitativa dos antígenos de Influenza do tipo A e do tipo B em amostras
humanas de nasofaringe. A membrana é pré-revestida com anticorpos monoclonais contra antígenos de Influenza tipo A e tipo B na região da linha teste. Durante
o teste, a amostra reage com a partícula revestida com anticorpos anti-Influenza,
que foram impregnados sobre a tira teste. A mistura move-se pela membrana, por
ação capilar. No caso de um resultado reagente, aparecerá uma linha colorida na
região teste. Uma linha de cor verde sempre aparecerá na linha controle e serve
como verificação de que um volume suficiente foi adicionado, que o fluxo adequado foi obtido e serve também como um controle interno para os reagentes.

Realize o procedimento imediatamente após a coleta (ocorre diminuição da
sensibilidade dos testes ao longo do tempo).
Mantenha a amostra em temperatura entre 2 e 8ºC durante o armazenamento e o
transporte por até 8 horas antes da realização do teste.
Procedimento
Leia sempre a instrução de uso antes da realização do procedimento.
Levar a amostra e os componentes do teste para a temperatura ambiente, se
refrigerados.
Para processar amostra de aspirado de nasofaringe:
• Use uma pipeta e um tubo de teste para cada amostra.
• Adicione a lavagem da nasofaringe ou aspire a amostra (6 gotas ou 180ul) em
um tubo de ensaio. Adicione o tampão diluente (9 gotas) e misture com a ajuda
de um agitador (vortex) durante 1 minuto.
• Remova a tira teste da bolsa de alumínio.
• Coloque a tira teste verticalmente dentro do tubo de ensaio contendo a amostra,
tomando cuidado para não ultrapassar a marca do limite de amostra.
• Leia o resultado em 10 minutos.
Não interpretar os resultados após transcorridos os 10 minutos.
NOTA: Cuidado para o líquido não ultrapassar a marca do limite de amostra.

Armazenar os dispositivos testes em temperatura entre 2 e 30ºC até a data de
validade indicada na embalagem de alumínio selada. O teste deve permanecer na
embalagem selada até o momento do uso. Não congelar. Não armazenar o kit em
temperatura superior a 30ºC. Deve-se tomar cuidado para proteger os componentes do kit de contaminação. Não usar o kit se tiver evidência de contaminação
microbiológica ou precipitação. Contaminação biológica de pipetas, coletores ou
reagentes podem levar a falsos resultados.
Coleta e Manuseio das Amostras
Amostra

Reagentes e Materiais Necessários
1. Cada dispositivo é selado individualmente e contém:
a) 1 tira teste.
b) 1 sachê dessecante com sílica gel.
2. Swab para coleta da amostra.
3. Tubo plástico.
4. Tampão diluente.
5. Instrução de uso.
6. Pipeta plástica.
7. Swab controle Positivo.
8. Swab controle Negativo.
Materiais que poderão ser requeridos e não são fornecidos:
1. Cronômetro.
2. Centrífuga.
3. Agitador (vortex).

Adicionar 6 gotas
da amostra

Adicionar 9 gotas
do tampão diluente

Ler em 10 minutos

Para processar amostra de Swab de nasofaringe:
Swab Nasofaringeal

Aspirado Nasofaringeal

Considerando qualquer material de origem humana como infeccioso, procedimentos de biossegurança deverão ser seguidos no manuseio das amostras.
Coleta de nasofaringe com Swab:
• Insira o Swab pela narina até atingir a nasofaringe posterior.
• Gire o Swab algumas vezes para obter células infectadas.
• Repita o procedimento na outra narina para obtenção de uma amostra ideal.
Aspirado de nasofaringe (aparelho de sucção, cateter estéril de sucção):
• Pingue várias gotas de solução salina em cada narina.
• Introduza o cateter através da narina até atingir a nasofaringe posterior.
• Aplique sucção suave. Retire lentamente o cateter usando um movimento de
rotação.

• Use um Swab e um tubo de teste para cada amostra.
• Adicione o tampão diluente (15 gotas) em um tubo de ensaio e coloque o Swab.
• Comprimir o ponta do swab contra o interior do tubo de ensaio pelo menos 5 vezes.
• Retirar o swab pressionando as laterais do tubo contra o swab e descartar o swab.
• Remova a tira teste da bolsa de alumínio.
•Coloque

a tira teste verticalmente dentro do tubo de ensaio contendo a amostra,
tomando cuidado para não ultrapassar a marca do limite de amostra.
• Leia o resultado em 10 minutos.
Não interpretar os resultados após transcorridos os 10 minutos.
NOTA: Cuidado para o líquido não ultrapassar a marca do limite de amostra.

T1 C T2
T1 C T2

5X

T1 C T2
Controle de Qualidade
Adicionar 15 gotas
do tampão diluente

Coloque o Swab

Ler em 10 minutos

Interpretação do Resultado
Resultados Reagentes:
Influenza A Reagente: Se a linha controle (C) VERDE e a linha teste (T1)
VERMELHA aparecerem, o teste indica a presença de antígenos do Influenza do
tipo A na amostra.

T1 C T2
Influenza B Reagente: Se a linha controle (C) VERDE e a linha teste (T2)
VERMELHA aparecerem, o teste indica a presença de antígenos do Influenza do
tipo B na amostra.

T1 C T2

Influenza A+B Reagente: Se a linha controle (C) VERDE, a linha teste (T1)
VERMELHA e a linha teste (T2) VERMELHA aparecerem, o teste indica a presença
de antígenos do Influenza do tipo A e do tipo B na amostra.

T1 C T2
Resultado Não Reagente:
Se somente a linha controle (C) VERDE aparecer, a ausência de coloração nas
linhas testes (T1) e (T2) indica que não foi detectado antígeno do Influenza do tipo
A e/ou do tipo B na amostra.

T1 C T2
Inválido:
Se a linha C não aparecer, o teste é inválido mesmo com o aparecimento da linha
T1 e/ou T2. A linha controle deverá sempre aparecer se o procedimento for
realizado adequadamente e os reagentes do teste forem funcionais. Repetir o
teste com um novo dispositivo.

Controle Interno: O teste contém um controle interno embutido, a linha C. A linha
C desenvolve uma coloração VERDE após a adição da amostra. Se a linha C não
aparecer, reveja todo o procedimento e repita o teste com um novo dispositivo
teste.
Controle Externo: Este kit acompanha 1 controle positivo e 1 negativo para
verificação do desempenho do kit.
Outros controles externos podem ser obtidos à critério do cliente. As Boas Práticas
de Laboratório recomendam o uso de controles externos, reagentes e não
reagentes, para confirmar o procedimento do teste e para verificar o desempenho
apropriado.
Controle de Qualidade com Swab Controle do kit
O Influenza A/B (H1N1) ECO Teste possui swab controle positivo e negativo. O
usuário é responsável por realizar testes de controle de qualidade de acordo com
diretrizes ou requisitos de regulamentos locais, estaduais e/ou federais.
O swab
Referências
controle positivo e negativo deve ser utilizado para testar cada novo kit para
garantir a integridade do kit.
Procedimento:
1º Passo: Adicione o tampão diluente (15 gotas) em um tubo de ensaio e coloque
o Swab Controle Positivo ou Negativo.
3° Passo: Comprimir o ponta do swab contra o interior do tubo de ensaio pelo
menos 5 vezes.
4° Passo: Retirar o swab pressionando as laterais do tubo contra o swab e
descartar o swab.
5º Passo: Remover a tira teste da bolsa de alumínio.
6º Passo: Coloque a tira teste verticalmente dentro do tubo de ensaio contendo a
amostra, tomando cuidado para não ultrapassar a marca do limite de amostra.
7º Passo: Leia o resultado em 10 minutos.
Interpretação do Resultado:
ODesempenho
controle positivo
deve produzir
um resultado reagente para Influenza A e B e o
Clínico
Referências
controle negativo um resutlado não reagente para Influenza.
Desempenho Clínico

Foram usadas 103 amostras biológicas fornecidas por laboratórios clínicos de
referência. Os resultados foram comparados com os resultados de um método
referência disponível no mercado com as mesmas amostras. As amostras foram
consideradas reagentes se os resultados do kit referência fossem reagentes. As
amostras foram consideradas não reagentes se os resultados do kit referência fossem
não reagentes. A comparação entre os resultados segue abaixo:

Influenza A/B (H1N1) ECO Teste
Reagente
Não Reagente
Total
Reagente
50
0
50
Não Reagente
0
53
53
Total
50
53
103
Sensibilidade: >99%
Especificidade: >99%

Referência

Limitações do Teste
O Influenza A/B (H1N1) ECO Teste é para uso diagnóstico in vitro e deve ser usado
somente para detecção qualitativa. Nem o valor quantitativo e nem a taxa de
concentração dos antígenos de Influenza do tipo A e do tipo B podem ser determinados por este teste.
Não seguir o correto procedimento do teste pode levar a resultados incorretos.
Como em todo teste de triagem, a confirmação do diagnóstico deve ser realizada
por um médico após a avaliação de achados clínicos e laboratoriais.
Se o resultado da análise for não reagente e os sintomas clínicos persistirem,
testes adicionais que utilizam outros métodos clínicos são recomendados. Um
resultado não reagente não impossibilita, a qualquer hora, a possibilidade de
infecção por Influenza.
Valores esperados: A Influenza do tipo A e B causa epidemias da doença
principalmente no inverno. Nos Estados Unidos, estas epidemias, podem afetar de
10 a 20% das pessoas e estão associadas a uma média de 36.000 mortes e mais
de 200.000 hospitalizações por ano.
Reação cruzada: Foi realizada uma avaliação para determinar a reatividade
cruzada do teste rápido de Influenza A+B. Não há uma reatividade cruzada
com os microrganismos patogênicos respiratórios comuns ou outros organismos ocasionalmente atuais em amostras de nasofaringe:
• Vírus Sincicial Respiratório.
• Adenovírus
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