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Calprotectina ECO Teste

FIGURA 2.
1. Perfuração
2. Ativação do teste
3. Interpretação do resultado
4. Resultado inválido
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Calprotectina ECO Teste

Calprotectina ECO Teste é um teste rápido e fácil 
de usar para diagnosticar inflamações intestinais 
associadas a Doença Intestinal Inflamatória (DII), 
incluindo Doença de Crohn e Colite Ulcerativa. O 
teste detecta a calprotectina fecal, que é um 
indicador estável e sensível de DII.

A prevalência de DII é crescente. Com o Calpro-
tectina ECO Teste é possível diferenciar uma DII 
de uma doença não inflamatória, como a Síndro-
me do Intestino Irritável (SII) e ainda evitar 
exames invasivos. O Calprotectina ECO Teste é 
também útil para o monitoramento de doenças 
crônicas e acompanhamento da evolução do 
tratamento de pacientes.

Calprotectina ECO Teste é fácil de utilizar e 
proporciona a detecção dos níveis de calprotecti-
na de forma higiênica e prática. O teste fornece 
resultados semiquantitativos em apenas 10 minu-
tos.

COMBINE COM O ECO F PCR
para identificar inflamação intestinal
de duas formas diferentes.
O ECO F PCR, usado como apoio,
para medir a PCR sérica como
marcador de inflamação sistêmica.

COMO USAR O CALPROTECTINA ECO TESTE
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Resultados
semiquantitativos
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Os resultados de Calprotectina ECO Teste são mostrados e compara-
dos ao ensaio quantitativo de ELISA calprotectina (Figura 1).

O tratamento otimizado é
essencial para a MANUTENÇÃO
adequada da DII, podendo
melhorar notavelmente o
bem-estar e qualidade de vida
dos pacientes.

COMO O CALPROTECTINA ECO TESTE AJUDA
DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO
CONVENIENTE

Calprotectina fecal é um importante biomarcador 
para DII, incluindo Doença de Crohn e Colite Ulcerati-
va. Os níveis de calprotectina são baixos em amostras 
de pacientes saudáveis, enquanto pacientes com DII, 
possuem concentrações elevadas nas fezes decor-
rente do extravasamento da lesão na mucosa. O 
Calprotectina ECO Teste é uma ferramenta útil para 
diferenciar DII de uma SII, por não reagir com lesão 
patológica intestinal.

Calprotectina ECO Teste

• Diagnóstico de apoio rápido de DII, ajudando a evitar 
exames desnecessários, invasivos e de alto custo.

• Permite o estabelecimento de um plano terapêu-
tico e melhorias no controle da doença.

• Permite o monitoramento da resposta ao trata-
mento e também o acompanhamento de uma 
nova medicação ou ajuste de dose.

FIGURA 1.   Os resultados do Calprotectina ECO Teste possuem
correlação com o teste de referência.
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CALPROTECTINA
Calprotectina fecal é um marcador sensível  de inflamação 
intestinal. É um imunomodulador e uma proteína antimi-
crobiana que é primeiramente secretada por neutrófilos. 
Danos na mucosa causam degranulação dos neutrófilos, 
que elevam a concentração de calprotectina no intestino e 
nas fezes.  A calprotectina é uma proteína extremamente 
estável e pode ser encontrada nas fezes após 7 dias de sua 
secreção na membrana da mucosa.

O teste fornece
resultados semiquantitativos

em apenas 10 MINUTOS.

COMO O CALPROTECTINA ECO TESTE FUNCIONA
O Calprotectina ECO Teste é um teste rápido imunológico base-
ado na alta especificidade de anticorpos monoclonais para 
detectar a calprotectina fecal.

O kit contém todos os materiais necessários para o teste e o 
passo a passo requer apenas 15 segundos para realização.

O resultado pode ser lido em 10 minutos e o número de linhas 
azuis indica o intervalo da concentração de calprotectina nas 
fezes.

Desta forma é possível distinguir pacientes sem danos na mucosa 
intestinal, daqueles com intestino irritado e aqueles com inflama-
ção ativa.

COLETA DA AMOSTRA DE FORMA HIGIÊNICA E CONFIÁVEL

O inovador tubo coletor a prova de vazamentos, permite uma 
coleta fácil e higiênica ajustando a quantidade da amostra para 
garantir que o teste seja confiável e consistente.

O tubo coletor pode ser manuseado sem abrir a tampa, isso 
garante facilidade e limpeza na realização do teste. Após a 
coleta da amostra, o tubo com a mistura de reação pode ser 
armazenado a temperatura ambiente por até uma semana.

SOBRE O CALPROTECTINA ECO 
TESTE:

• Diagnóstico confiável e imediato 
de doenças intestinais inflamató-
rias, pelo sensível indicador 
Calprotectina.

• Resultados semiquantitativos 
pela concentração de calprotectina 
em três intervalos:
<50, 50–200, e >200 µg/g.

• Coleta da amostra de forma 
higiênica, prática e de fácil realização.

• Fácil procedimento.

• Fornece resultado em apenas 10 
minutos.
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