
Portátil (6.7 x 13cm)

Tempo de teste

Temperatura de Leitura

Armazenamento da G6PD
STRIP ECO Teste

CV

Tamanho

2 minutos

15 - 40ºC

2 - 30ºC

< 7%

Sangue total capilar ou venoso

Atividade enzimática G6PD (U/gHb)
Hemoglobina Total (g/dL)

Metodologia

Testes

Amostra

Volume de Amostra

Faixa de Medição

Colorimetria 

10µL

G6PD : 0-20 U/g Hb
T-Hb : 7-25 g/dL 

Especificações do Produto

Resumo
A dificiência de G6PD (Glicose-6-Fosfato Desidrogenase) é uma das doenças enzimopatológicas mais comuns, 
descrita como uma anormalidade generalizada, hereditária e ligada ao cromossomo X. Estima-se que afeta aproxi-
madamente 400 milhões de pessoas em todo o mundo e a prevalência varia de 5 a 25% em áreas endêmicas. A 
distribuição de casos de deficiência de G6PD está significamente relacionada a malária. A enzima G6PD desem-
penha papel importante na sobrevivência dos eritrócitos contra H₂O₂. O problema médico mais comum associado 
à deficiência de G6PD é a anemina hemolítica que leva à palidez, amarelamento da pele e do branco dos olhos, 
urina escura, fadiga, falta de ar e frequência cardíaca rápida. A deficiência de G6PD também é causa significativa 
de icterícia leve e grave em recém-nascido. Grande esforço tem sido feito para estabelecer melhores práticas para 
reconhecer a desordem prontamente e a tempo de tratar e previnir a doença. O ECO G6PD, é um sistema rápido, 
simples, confiável e fornece os resultados dos testes quantitativos em 2 minutos.

• Point-of-Care quantitativo para G6PD
• Mede G6PD e Hb Total simultaneamente
• Estável à temperatura: 15 - 40 ºC (temperatura de medição)
• Procedimento de teste rápido e simples

Medição quantitativa da atividade enzimática G6PD
em apenas 2 minutos em amostras de sangue total

ECO G6PD



+55 31 3653-2025 • contato@ecodiagnostica.com.br • www.ecodiagnostica.com.br

Misturar amostra com o tampão
de extração
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Procedimento do Teste

O resultado do teste aparecerá
na tela em 2 minutos

6Aplicar a solução amostra + tampão
na G6PD STRIP ECO Teste e fechar
a tampa da câmara de medição

5Coletar 10ul da solução amostra
+ tampão
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Coletar 10ul de sangue total2Inserir a G6PD STRIP ECO Teste1

Gráfico Comparativo
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• Amostras: Sangue total
• Método referência: Hitachi 7020 - Trinity 345B
• Valores alvo:
- T-Hb: CV < 7%
- G6PD: ± 1.5U/g Hb (<5U/g Hb) /CV < 7% (>5U/g Hb)

Desempenho Clínico


