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Procedimento do Teste

ECO F PCR
Uso pretendido Medição quantitativa do nível de PCR para o controle clínico de infecções

Tipo de amostra Sangue total, soro e plasma

Volume de amostra 5µl 

Faixa de medição 1 – 150 mg/L (sangue total ) / 1 – 130 mg/L (soro e plasma)

Faixa de referência ≤ 10.0 mg/L 

Tempo do teste 3 minutos

Condições de Armazenamento 2-30ºC

Especificações do Produto

ECO F CRP é um imunoensaio para a medição quantitativa do nível de Proteína C 
Reativa em amostras de soro, plasma e sangue total humano. A medição da PCR 
fornece informações para a detecção e avaliação de infecções, lesões teciduais, 
distúrbios inflamatórios e doenças associadas.

PCR
(Proteína C Reativa)

Coletar 5ul de amostra. 
Amostra capilar pode ser utilizada.

Misturar a amostra e o tampão de
extração delicadamente ao pressionar 
e liberar a borracha na parte superior 
da pipeta Spoit  (vermelha) por 6-8 
vezes até dissolver as esferas brancas.  

Coletar toda a mistura de reação 
com a pipeta Spoit  (vermelha).

Aplicar a mistura de reação
no poço da amostra 
do dispositivo teste e 
pressionar o botão start 
imediatamente.

Leitura
após 3 minutos
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Fig.1. ECO F PCR (y) comparado com Cobas Roche c111 (x) com
amostras de soro.

Fig.2. ECO F PCR (y) comparado com NycoCard PCR (x) com
amostras de soro.
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Referência

Os resultados do ECO F PCR foram excelentemente correlacionados com os 
teste PCR  Cobas Roche c111 e do NycoCard PCR. O resultado mostra que o ECO F 
PCR  pode ser adequado para o ensaio de PCR para o ponto de tratamento, bem 
como em laboratório clínico.

Conclusão

A análise de regressão Passing-Bablok foi usada nos cálculos e o resultado é 
apresentado nas Figuras 1 e 2. A correlação da comparação entre ECO F PCR e o 
teste de PCR Cobas Roche c111 com amostras de soro foi y = 1.027x-0.149, r = 
0.997, n = 40. A correlação da comparação entre ECO F PCR e o teste NycoCard 
PCR com amostras de soro foi y = 0.921x + 0.711, r = 0.990, n = 22.

Resultados

Amostras de soro foram utilizadas e analisadas com o teste de PCR do Cobas 
Roche c111 e com o teste de PCR do NycoCard. O ECO F PCR é um imunoensaio 
para medir a concentração de PCR no sangue humano. O dispositivo de teste é 
inserido no analisador ECO Reader F. Amostra de 5 µl é adicionada a um tubo de 
tampão de extração e bem misturada com a pipeta Spoit. A mistura de reação é 
aplicada no poço da amostra do dispositivo de teste. O analisador exibirá 
automaticamente o resultado do teste após 3 minutos. O intervalo de medição é 
de 1 a 130 mg/L com amostras de soro/plasma e de 1 a 150 mg/L com amostras 
de sangue total.

Materiais e Métodos

O ECO F PCR é um teste para medir a PCR em amostra humana de soro, plasma 
e sangue total. A medição da PCR fornece informações para a detecção e 
avaliação de infecção, lesão tecidual, distúrbios inflamatórios e doenças associa-
das. A PCR é uma das proteínas de fase aguda induzidas por citocinas, cujos 
níveis aumentam durante uma resposta geral e inespecífica a infecções e 
processos inflamatórios não infecciosos. As concentrações de PCR são normal-
mente baixas no sangue de indivíduos saudáveis; 99% da população tem níveis 
abaixo de 10mg/L. Esse limiar é freqüentemente excedido dentro de 4 a 8 horas 
após um evento inflamatório agudo, com valores de PCR atingindo aproximada-
mente 20 a 500mg/L. Como níveis elevados de PCR estão sempre associados a 
alterações patológicas, o ensaio de PCR fornece informações para o diagnóstico, 
terapia e monitoramento de doenças inflamatórias. 
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