


Informações:
Bacilo anaeróbico gram-positivo formador de esporos. É o principal patógeno associado à diarreia relacionada à anti-
biótico e/ou colite pseudomembranosa em pacientes hospitalizados.
Infecção por Clostridium está cada vez mais presente na sociedade e com aumento de casos de alta gravidade.

C. difficile pode liberar duas toxinas de alto peso molecular: Toxina A e B, que são responsáveis pelas manifestações 
clínicas, que variam de diarreia leve até a morte.
Clostridium difficile Glutamato Desidrogenase (GDH) é uma enzima produzida em larga quantidade por todas as cepas 
toxinogênicas e não toxinogênicas, tornando-se um excelente marcador para o organismo.

Fatores de Risco:
• Destruição da microbiota normal por uso prolongado de antibióticos de amplo espectro e cirurgia.
• Exposição ao C. difficile esporos: ambiente hospitalar.
• Aspecto do hospedeiro: Idade avançada e sistema de defesa debilitado.

Impacto Econômico:
• Estados Unidos: 500 mil casos anualmente com custo superior a 1 bilhão de dólares.
• Inglaterra: aproximadamente 50 mil casos/anual em paciente com mais de 65 anos de idade.
• União Europeia (Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Holanda, Espanha, Inglaterra): gasto aproximado de 3 
bilhões de Euros anualmente.

Clostridium difficile

(Guia Prático de Orientação para Clostridium difficile, maio 2010.)
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Resultado
Positivo

Resultado
Negativo

Nenhum teste necessário

GDH

Resultado
Negativo

Resultado
Positivo

Teste Toxina
A/B

C.difficileCom infecçãoDoença leve

Sociedade Americana de Doenças Infecciosas (IDSA) + Sociedade Americana de Epidemiologia (SHEA):



• Isolamento do paciente com maior agilidade;
• Resultado em 10 minutos;
• Preparação simples da amostra;
• Armazenamento em temperatura ambiente;
• Diferenciação das Toxinas A e B;
• Menor custo de aquisição;
• Prevenir programação da infecção;
• Iniciar o tratamento com maior antecedência; 
• Salvar vidas.

Vantagens do Teste Rápido

Linha ECO Teste

GDH ECO Teste
• Detecção qualitativa do antígeno Glutamato Desidrogenase (GDH) de 
Clostridium difficile.
• Sensibilidade: 99%
• Especificidade: 99%
• Armazenamento entre 2-30ºC
• Amostras: Fezes coletadas a qualquer hora do dia
• Volume da amostra: 4 gotas da solução “amostra de fezes + tampão
• Tempo do teste: 10 minutos. Não ler após 10 minutos
• Validade: 24M

Reg. MS. 80954880035

CD Toxina A/B ECO Teste
• Detecção qualitativa de Toxina A e B de antígenos do Clostridium difficile.
• Sensibilidade: 99%
• Especificidade: 99%
• Armazenamento entre 2-30ºC
• Amostras: Fezes coletadas a qualquer hora do dia
• Volume da amostra: 4 gotas da solução “amostra de fezes + tampão”
• Tempo do teste: 10 minutos. Não ler após 10 minutos
• Validade: 24M

Reg. MS. 80954880031

Toxin/GDH ECO Teste
• Detecção qualitativa e simultânea de Glutamato Desidrogenase (GDH) 
e Toxina A e B do Clostridium difficile.
• Sensibilidade: 99%
• Especificidade: 99%
• Armazenamento entre 2-30ºC
• Amostras: Fezes coletadas a qualquer hora do dia
• Volume da amostra: 4 gotas da solução “amostra de fezes + tampão” para cada 
orifício de amostra
• Tempo do teste: 10 minutos. Não ler após 10 minutos
• Validade: 24MReg. MS 80954880033



Procedimento simples e fácil

GDH ECO Teste

Colete a Amostra Misture amostra
com tampão

Quebre a tampa 4 gotas da mistura
“amostra + tampão”

Toxin/GDH ECO Teste

Colete a Amostra Misture amostra
com tampão

Quebre a tampa 4 gotas da solução
“amostra de fezes + tampão”
para cada orifício de amostra 

CD Toxina A/B ECO Teste

Colete a Amostra Misture amostra
com tampão

Quebre a tampa 4 gotas da mistura
“amostra + tampão”

  Toxin/GDH ECO Teste C.Diff Concorrente

Armazenamento 2-30°C 2-8ºC

Resultado 10 minutos 25 minutos

Validade 24 meses 12 meses

Toxina A/B Diferencia Não diferencia

Volume Amostra 4 gotas da solução “amostra de fezes + tampão” para 
cada orifício de amostra

25ul + reagentes

Especificidade ALTA ALTA

Material Dispositivo teste, frasco de coleta de amostra com 
tampão, instrução de uso

Buffer, substrato, conjugado, controle positivo, 
diluente, pipeta descartável, dispositivo teste

Custo Baixo Alto
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