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Procedimento do Teste

Misturar a amostra e o tampão de extração
2-3 vezes com a pipeta plástica descartável (100ul) .
Em seguida, coletar 100ul da mistura de reação.

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

Dispensar a amostra coletada (100ul)
no tampão de extração. Em seguida, 
descartar a pipeta de volume fixo 
utilizada (100ul). 

Coletar 100ul de amostra com a pipeta
de volume fixo (100ul). 

Medical Waste

100μl

Leitura
após 15 minutos

ECO F PCT
Uso pretendido Medição quantitativa de PCT para diagnosticar sepse e infecção bacteriana

Tipo de amostra Sangue total (EDTA), soro e plasma (EDTA)

Volume de amostra 100µl

Faixa de medição 0.05 – 50ng/mL

Faixa de referência (Sepse) <0.05 (normal)/0.05-0.5 (baixo risco ou infecção local)/0.5-2.0(risco moderado
para sepse)/2.0-10.0 (alto risco para sepse)/>10.0 (sepse severa ou choque séptico)

<0.1(normal)/0.1-0.25 (improvável infecção bacteriana)/0.25-0.5 (alta probabili-
dade de infecção bacteriana)/>0.5 (infecção bacteriana severa)

Tempo do teste 15 minutos

Condições de Armazenamento 2-30ºC

Especificações do Produto

Faixa de referência (Infecções
do Trato Respiratório Inferior)
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ECO F PCT é um imunoensaio fluorescente para mensuração quantitativa do 
nível de procalcitonina (PCT) em amostra de soro, plasma e sangue total 
humano. A procalcitonina ajuda a avaliar a gravidade e o prognóstico de 
infecções bacterianas e apoia o diagnóstico precoce da sepse.
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Fig 2: ECO F PCT (y) comparado com Cobas Roche e411(x) com amostras de 
plasma (EDTA).
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Fig 1: ECO F PCT (y) comparado com Cobas Roche e411(x) com amostras de 
soro.

Y=0.995x+0.001
r=0.994
n=77

Comparação entre o teste ECO F PCT e Cobas Roche e411

SD Biosensor, INC, C-4&5 Floor, 16, Deogyeong-daero 
1556beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC of KOREA
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Fig 3: ECO F PCT (y) comparado com Cobas Roche e411(x). Amostras de sangue 
total utilizadas com ECO F PCT e amostras de plasma utilizadas com Cobas 
Roche e411.

Y=1.016x+0.001
r=0.997
n=42

Y=0.998x+0.010
r=0.997
n=12
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Referências

Os resultados do ECO F PCT foram devidamente correlacionados com os 
resultados do ensaio Cobas Roche e411. O resultado mostra que o ECO F PCT pode 
ser adequado para ensaio PCT em locais de pronto atendimento, bem como em 
pequenos laboratórios.

Conclusão

A análise de regressão Passing-Bablok foi usada nos cálculos e o resultado é 
apresentado nas figuras 1-3. A correlação da comparação entre ECO F PCT e o 
teste Cobas Roche e411 com amostras de soro foi y = 0,995x + 0,001, r = 0,994, n 
= 77. A correlação da comparação entre o ECO F PCT e o teste Cobas Roche e411 
com amostras de plasma (EDTA) foi de y = 1,016x + 0,001, r = 0,997, n = 42. A 
correlação da comparação entre o ECO F PCT com sangue total e as amostras de 
plasma correspondentes do teste Cobas Roche e411 foi de y = 0,998x + 0,010, 
r = 0,997, n = 12.

Resultado

Amostras de soro e plasma (EDTA) foram utilizadas com o ECO F PCT e foram 
analisadas com o sistema Cobas Roche e411 utilizando o ensaio Elecsys BRAHMS 
PCT. Foram utilizadas amostras de sangue total com o ECO F PCT e as amostras 
de plasma correspondentes foram analisadas com o sistema Cobas Roche e441 
utilizando o ensaio Elecsys BRAHMS PCT. O ECO F PCT baseia-se na tecnologia 
de imunofluorescência para medir a concentração de PCT em amostras de soro, 
plasma e sangue total. O dispositivo teste é inserido no analisador ECO Reader F. 
A amostra de 100ul é adicionada a um tubo de tampão de extração e bem 
misturada. A mistura de reação é aplicada no poço da amostra do dispositivo 
teste. O analisador exibirá automaticamente o resultado do teste após 15 
minutos. A faixa de medição é de 0.05 a 50 ng/mL com amostras de soro, 
plasma e sangue total. O ECO F PCT é calibrado contra um valor de Hematócrito 
(HCT) de 40%, pois é a faixa normal média para adultos. Na rotina diária, isso 
significa que os valores alterados do HCT precisam ser corrigidos usando um 
fator de correção do hematócrito.

Materiais e Métodos

O ECO F PCT é um imunoensaio fluorescente para mensuração de PCT no soro, 
plasma e sangue total. A medição quantitativa da PCT é útil no diagnóstico de 
infecção bacteriana e sepse. A procalcitonina (PCT) é uma proteína precursora 
do hormônio calcitonina, uma molécula de 116 aminoácidos com um peso 
molecular de 13kDa. É produzido pelas células para-foliculares (células C) da 
tiróide e pelas células neuroendócrinas do pulmão e intestino. A PCT atinge nível 
máximo em 24 a 48 horas após a sepse. Em indivíduos saudáveis, as concen-
trações plasmáticas de PCT estão abaixo de 0.05 ng/mL, mas podem aumentar 
até 1.000 ng/mL em pacientes com sepse grave ou choque séptico. Portanto, a 
PCT tem sido estudada como um biomarcador de sepse, para auxiliar no 
diagnóstico e exclusão da sepse e para orientar o início e o término de antibióti-
cos. 
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