
• As amostras de soro podem ser armazenadas entre 2 e 8°C por até 7 dias após a coleta. 
Usar a amostra armazenada por mais de uma semana pode causar reações não específicas. 
Para um armazenamento prolongado, armazenar abaixo de -40°C. 
• As amostras devem ser levadas à temperatura ambiente antes da utilização. 

Sangue total
• Sangue total capilar
1. O sangue total capilar deve ser colhido assepticamente na ponta do dedo.
2. Limpe a área com um algodão e álcool 70%.
3. Aperte a ponta do dedo e perfure com uma lanceta estéril.
4. Colete o volume preciso de sangue capilar (20 µL) até a marcação da linha preta na 
pipeta plástica descartável.
5. O sangue total capilar deve ser testado imediatamente após a coleta.

• Sangue total venoso
1. Colete o sangue total venoso em um tubo comercialmente disponível contendo anticoagu-
lante EDTA, por punção venosa.
2. Recomenda-se a utilização imediata de amostras de sangue total venoso coletado. O 
sangue total venoso coletado em tubo com anticoagulante pode ser utilizado dentro de 1 dia 
após a coleta, desde que seja armazenado entre 2-8°C. 
3. Não utilize amostras de sangue hemolisadas.

• Interferências relevantes já conhecidas como amostras hemolisadas, lipêmicas,
ictéricas e contendo fator reumatóide podem prejudicar os resultados do teste.
• Use materiais descartáveis separados para cada amostra, a fim de evitar a contaminação 
cruzada que pode causar resultados errados. 
• Testar as amostras, assim que possível, após a coleta.
• Evitar múltiplos ciclos de congelamento e descongelamento. 
• Amostras contendo partículas visíveis deverão estar límpidas, por centrifugação, antes do 
teste. 

Armazenar os dispositivos teste entre 2 e 30°C, protegidos da luz. O teste deve permanecer na 
embalagem selada até o momento do uso. Não congelar. Não armazenar o kit em temperatura 
superior a 30°C. Deve-se tomar cuidado para evitar contaminação dos componentes do kit. 
Não usar o kit sob evidência de contaminação microbiológica ou precipitação. Contaminação 
biológica de pipetas, coletores ou reagentes podem levar a falsos resultados. Os reagentes do 
kit são estáveis até a data de validade impressa na embalagem. 

Instruções de Armazenamento e Estabilidade

ECO F COVID-19 IgG/IgM - FA.0055
O ECO F COVID-19 IgG/IgM é um imunoensaio fluorescente para detecção qualitativa de 
anticorpos ligantes, com possível função neutralizante, IgG e IgM anti-SARS-CoV-2 
específicos para proteína N e proteína S1 (RBD), em amostras humanas de sangue total ou 
soro. Esse kit deve ser usado com os analisadores ECO Reader F. Este produto é destinado 
para uso profissional no diagnóstico in vitro, apenas como um teste de triagem inicial para 
auxiliar no diagnóstico de pacientes com sintomas clínicos da COVID-19. Outros métodos 
auxiliares podem ser realizados para confirmação da infecção por SARS-CoV-2. 

Os coronavírus pertencem a uma família de vírus envelopados de RNA, capazes de infectar 
seres humanos e outros mamíferos, além de aves, causando doenças respiratórias, entéricas, 
hepáticas e neurológicas. Nos seres humanos, seis espécies são conhecidas por causarem 
doenças em indivíduos imunocompetentes: quatro causando doenças como um resfriado 
comum, enquanto as outras duas relacionadas a acometimentos mais graves, a Síndrome 
Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) e a Síndrome Respiratória Grave Aguda 
(SARS-CoV). A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou em 31/12/2019 o primeiro 
surto de um novo coronavírus (COVID-19) em Wuhan, na China. Os coronavírus são 
zoonóticos, podendo ser transmitidos entre seres humanos e outros animais. O sinais clínicos 
da infecção por SARS-CoV-2 incluem sintomas respiratórios comuns, como febre, tosse, falta 
de ar e dificuldades respiratórias. Casos mais graves da doença podem levar a pneumonia, 
síndrome respiratória aguda, falha renal e até a morte. Recomendações para prevenção da 
disseminação da doença incluem lavar as mãos com sabão, cobrir nariz e boca ao tossir e 
espirrar, cozinhar propriamente carnes e ovos, além de evitar contato com pessoas 
apresentando sintomas de doenças respiratórias como tosse e espirros. 

Sumário e Explicação do Teste

O ECO F COVID-19 IgG/IgM possui as linhas testes “G”, “M” e linha controle "C" na superfície 
da membrana de nitrocelulose. A linha controle é revestida com anticorpos policlonais 
anti-IgG de camundongo. Anticorpos monoclonais anti-IgM e anti-IgG humanos conjugados 
com európio são usados como detectores nas duas linhas teste individuais, “M” e “G”, 
respectivamente. Durante o teste, anticorpos anti-SARS-CoV-2 presentes na amostra do 
paciente reagem com anticorpos monoclonais anti-IgM e anti-IgG humanos conjugados com 
európio formando um complexo anticorpo-anticorpo-európio. Esse complexo migra pela 
membrana por ação capilar até atingir a região da linha teste, onde é capturado pelos 
antígenos recombinantes de SARS-CoV-2. A intensidade da luz fluorescente será gerada na 
linha teste se os anticorpos anti-SARS-CoV-2 estiverem presentes na amostra. A intensidade 
da luz fluorescente irá variar dependendo da quantidade de anticorpos anti-SARS-CoV-2 
presentes na amostra. Se os anticorpos anti-SARS-CoV-2 não estiverem presentes na 
amostra, nenhum sinal fluorescente é gerado na linha teste. O analisador ECO Reader F pode 
analisar a presença de anticorpos anti-SARS-CoV-2 na amostra clínica, processando os 
resultados utilizando algoritmos pré-programados e exibindo o resultado do teste na tela do 
aparelho. A linha controle é utilizada para controle de procedimento e deve sempre desapare-
cer se o procedimento for realizado corretamente e os reagentes da linha controle estiverem 
funcionando.  

Princípio do Teste

Materiais que poderão ser requeridos e não são fornecidos:
1. Cronômetro
2. Recipiente para coleta de amostra. 
3. Micropipeta automática e ponteiras. 
4. Centrífuga.  
5. Agitador (vortex).  
6. Analisador ECO Reader F

Reagentes e Materiais Necessários

1. Apenas para uso por profissionais em diagnósticos in vitro. 
2. Não use o dispositivo de teste após a data de validade indicada no sachê.
3. Não use o teste se o sachê de alumínio estiver danificado.
4. Não reutilize os testes.
5. Não use o tampão diluente de outro lote.
6. Todos os reagentes e componentes devem estar na temperatura ambiente antes de iniciar 
os procedimentos.
7. Evite contaminação cruzada de amostras utilizando um novo coletor de amostra para cada 
amostra obtida.
8. Não fume, beba ou coma em áreas onde as amostras ou reagentes do kit estejam sendo 
manuseadas.
9. Manuseie todas as amostras como se elas contivessem agentes infecciosos. Observe as 
precauções estabelecidas contra riscos microbiológicos ao longo do procedimento e siga os 
procedimentos padronizados para o descarte apropriado das amostras. Vista equipamentos 
de proteção individual (EPI) como jalecos laboratoriais, luvas descartáveis, máscaras e 
óculos de proteção quando estiver analisando as amostras. Lave bem as mãos antes e após 
realizar os testes.
10. Umidade e temperatura podem afetar os resultados de maneira adversa. Utilize o ECO F 
COVID-19 IgG/IgM entre 15 a 30ºC. A sílica dessecante na embalagem absorve umidade 
impedindo efeitos sobre os produtos.
11. ATENÇÃO: Todas as amostras humanas devem ser consideradas potencialmente 
infectantes. Recomenda-se que os reagentes e as amostras do paciente sejam tratados de 
acordo com as normas ou outras diretrizes de segurança de risco biológico ou regulamentos 
locais apropriados. Limpe gotículas cuidadosamente utilizando desinfetante adequado.  
12. Descarte todas as amostras e materiais utilizados no teste como resíduos biológicos. O 
descarte deve ser manuseado e realizado de acordo com regulamentações locais, estaduais e 
nacionais. 
13. Use imediatamente o dispositivo teste depois de retirá-lo do sachê de alumínio.
14. Como o reagente de detecção é um composto fluorescente, nenhum resultado visível será 
formado no dispositivo de teste.
15. O código de barras do dispositivo teste é usado pelo analisador para identificar o tipo de 
teste que está sendo executado e para identificar o dispositivo teste individual, evitando uma 
segunda leitura do dispositivo teste pelo mesmo analisador.
16. Uma vez que um dispositivo teste tenha sido verificado com sucesso pelo analisador, não 
tente verificar o dispositivo teste novamente no mesmo analisador.
17. A coleta, manuseio ou transporte incorreto das amostras pode produzir resultados 
imprecisos.
18. Não escreva no código de barras ou danifique o código de barras do dispositivo teste. 

Atenções e Precauções

Coleta e Manuseio das Amostras

1. Cada dispositivo é embalado individualmente e contém:
a) Um dispositivo teste.
b) Um sachê dessecante com sílica gel. 
2. Pipeta plástica descartável de 20 µL. 
3. Tampão diluente. 
4. Instruções de uso. 
 

Procedimento

1º Passo: Leia cuidadosamente as instruções de uso antes da realização do procedimento.
2º Passo: Levar a amostra e os componentes do teste para a temperatura ambiente, se 
refrigerados. 
3º Passo: Verifique a data de validade na parte de trás do sachê de alumínio. Se a data de 
validade estiver vencida, utilize outro lote. 
4º Passo: Abra o sachê de alumínio e verifique o dispositivo teste e a sílica gel no sachê de 
alumínio. Se uma linha colorida violeta (banda de verificação) não aparecer na janela de 
resultado do dispositivo teste, não a utilize.

Soro:
• Coletar o sangue total em um tubo comercialmente disponível, NÃO contendo anticoagulan-
tes como heparina, EDTA ou citrato de sódio, por punção venosa. Deixar repousar por 30 
minutos para coagulação do sangue. Centrifugar o sangue para obter a amostra de soro.

    Antes do uso    Depois do uso

Não escreva no código de barras ou danifique o código de barras do dispositivo teste.



7. Depois de aplicar o tampão, pressione imediatamente o botão start para iniciar 
o teste.

8. O analisador exibirá automaticamente o resultado do teste após 15 minutos. 8. O analisador exibirá automaticamente o resultado do teste.

7. Insira o dispositivo teste na emtrada de teste do analisador.

4. Adicione 3 gotas do tampão diluente no poço do diluente do dispositivo teste.

5. Deixe o dispositivo teste por 15 minutos fora do analisador para incubação. 
6. Prepare um analisador ECO Reader F100 e configure o modo “Read Only” 
(”Somente Leitura”) de acordo com o manual do analisador.

• Utilizando um analisador ECO Reader F100

Modo "Teste Padrão"

1. Prepare um analisador ECO Reader F100 e defina o modo “Standard Test” 
(“Teste Padrão”) de acordo com o manual do analisador.

2. Retire o dispositivo teste do sachê de alumínio e coloque-o sobre uma 
superfície plana e seca.
3. Insira o dispositivo teste na entrada de teste do analisador. O analisador lê 
automaticamente as informações do código de barras contidas no dispositivo 
teste e libera o dispositivo teste para adicionar amostra.

4. Colete 10 μL de soro com uma micropipeta automática ou 20 μL de sangue 
total até a marcação da linha preta da pipeta plástica descartável.

18:4112-10
Standard Test
Read Only
Setting
Calibration
Review

18:4112-10
Standard Test
Read Only
Setting
Calibration
Review

Modo "Somente Leitura"

1. Retire o dispositivo teste do sachê de alumínio e coloque-o sobre uma 
superfície plana e seca.
2. Colete 10 μL de soro com uma micropipeta automática ou 20 μL de sangue 
total até a marcação da linha preta da pipeta plástica descartável.
3. Adicione a amostra coletada ao poço da amostra do dispositivo teste..

• Usando um Analisador ECO Reader F200

Modo "Teste Padrão"

1. Prepare um analisador ECO Reader F200 e defina o modo “Standard Test” 
(“Teste Padrão”) de acordo com o manual do analisador.

2. Insira o ID do operador, o ID do paciente e o número da análise. Se o ID do 
paciente não for inserido no analisador tocando no item “Direct”, o analisador 
considerará o teste como convidado. 

COVID-19 IgG/IgM
   Neg (-)
   COI=0.000
   Neg (-)
   COI=0.00

18:5912-10

IgG:

IgM:

6. Adicione 3 gotas do tampão diluente no poço do diluente do dispositivo teste.

3  gotas

Diluente

4. Uma vez que o “Inserir Dispositivo” é exibido na tela, insira o dispositivo teste 
na entrada de teste do analisador.

3. Retire o dispositivo teste do sachê de alumínio e coloque-o sobre uma 
superfície plana e seca. 

5. Adicione a amostra coletada ao poço da amostra do dispositivo teste.

20 µL ou

COVID-19 IgG/IgM
   Neg (-)
   COI=0.000
   Neg (-)
   COI=0.00

18:5912-10

IgG:

IgM:

10 µLSoro
20 µLSangue total

10 µLSoro
20 µLSangue total

3  gotas

Buffer bottle

10 µLSoro
20 µLSangue total

20 µL ou



18:5912-10

G:
M:

COVID-19 IgG/IgM
Pos (+)
COI=11.28
Pos (+)
COI=12.07

COVID-19 IgG/IgM

18:5912-10

G:
M:

COVID-19 IgG/IgM
Neg (-)
COI=0.28
Pos (+)
COI=12.07

COVID-19 IgG

18:5912-10

G:
M:

COVID-19 IgG/IgM
Pos (+)
COI=137.49
Neg (-)
COI=0.13

18:5912-10

G:
M:

COVID-19 IgG/IgM
Neg (-)
COI=0.16
Neg (-)
COI=0.07

6. Colete 10 μL de soro ou 20 μL de sangue total até a marcação da linha preta 
da pipeta plástica descartável e adicione a amostra coletada ao poço de 
amostra do dispositivo teste.
7. Adicione 3 gotas do tampão diluente no poço do diluente do dispositivo teste.
8. Depois de aplicar o tampão diluente, pressione imediatamente o botão Iniciar.

9. O analisador exibirá automaticamente o resultado do teste após 15 minutos.

5. Ao inserir o dispositivo teste no analisador, o analisador lê automaticamente 
as informações no código de barras do dispositivo teste e libera o dispositivo 
teste para adicionar amostra.

8. Uma vez que o “Inserir Dispositivo” é exibido na tela, insira o dispositivo teste 
no orifício de teste do analisador.

7. Insira o ID do operador, o ID do paciente e o número da análise. Se o ID do 
paciente não for inserido no analisador tocando no item “Direct”, o analisador 
considerará o teste como convidado.

5. Deixe o dispositivo teste por 15 minutos  fora do analisador para incubação. 
6. Prepare um analisador ECO Reader F200 e configure o modo 'Somente leitura' 
de acordo com o manual do analisador.

9. O analisador exibirá automaticamente o resultado do teste.

4. Adicione 3 gotas do tampão diluente no poço do diluente do dispositivo teste.

Modo "Somente leitura":

1. Retire o dispositivo teste do sachê de alumínio e coloque-o sobre uma 
superfície plana e seca.
2. Colete 10 μL de soro com uma micropipeta automática ou 20 μL de sangue 
total até a marcação da linha preta da pipeta plástica descartável.
3. Adicionar a amostra coletada ao poço de amostra do dispositivo teste.

Inválido

18:5912-10

INVALID
Device

Reagente

Display do analisador ECO Reader F100

Não reagente

Interpretação do Resultado

COVID-19 IgM

Reagente

Display do analisador ECO Reader F200

Não reagente

COVID-19 IgM

10 µLSoro
20 µLSangue total20 µL ou

3  gotas

Buffer bottle



COVID-19 IgG/IgM
Inválido

O teste foi avaliado em um estudo com 336 amostras de soro de pacientes 
positivos e negativos para SARS-CoV-2 detectados por RT-PCR. As amostras 
foram testadas com o ECO F COVID-19 IgG/IgM e comparadas aos resultados do 
método de RT-PCR. A comparação entre os resultados segue abaixo:

Desempenho Clínico

Reagente

Resultados de Sensibilidade combinada (IgG + IgM) do ECO F COVID-19 IgG/IgM em 
amostras coletadas com pelo menos 7 dias do início dos sintomas. 

Sensibilidade (IgG + IgM): 94,41%        IgM: 86,71%        IgG: 93,00%

 
RT-PCR 

Posi�vo  

Reagente IgM 124 19 

133 10 

≥ 7 dias do início dos sintomas

Resultados de Sensibilidade combinada (IgG + IgM) do ECO F COVID-19 IgG/IgM em 
amostras coletadas com menos de 7 dias do início dos sintomas. 

Sensibilidade (IgG + IgM): 72,73%        IgM: 66,66%        IgG: 57,57%

 
RT-PCR 

Posi�vo  

22 11 

19 14 

< 7 dias do início dos sintomas

Resultados de Sensibilidade combinada (IgG + IgM) do ECO F COVID-19 IgG/IgM em 
amostras coletadas entre 7 e 14 dias do início dos sintomas. 

Sensibilidade (IgG + IgM): 87,50%        IgM: 83,93%        IgG: 82,14%

 
RT-PCR 

Posi�vo  

47  9 

46 10 

7-14 dias do início dos sintomas

Resultados de Sensibilidade combinada (IgG + IgM) do ECO F COVID-19 IgG/IgM em 
amostras coletadas após 14 dias do início dos sintomas. 

Sensibilidade (IgG + IgM): 98,85%        IgM: 89,65%        IgG: 98,85%

 
RT-PCR 

Posi�vo  

78  9 

86 1  

> 14 dias do início dos sintomas

O resultado do teste de uma amostra é dado como Reagente / Pos (+) ou Não 
reagente / Neg (-) com um valor COI (índice de corte). O valor de COI é uma 
representação numérica calculada de acordo com o sinal de fluorescência medido 
e dividido por um valor de corte apropriado. 

Verificação da calibração dos analisadores ECO Reader F
O teste de calibração dos analisadores ECO Reader F deve ser realizado de acordo 
com o manual do analisador.

Controle de Qualidade

Resultado Valor de COI (Índice de corte) Interpretação

Reagente

Não reagente

Inválido

COI ≥ 1.0

COI < 1.0

Não exibe valor de COI

Reagente para anticorpos 
IgG e/ou IgM contra SARS-CoV-2

Realizar um novo teste

Quando usar o set de calibração
1. Antes de utilizar o analisador pela primeira vez.
2. Quando o analisador cair.
3. Sempre que não concordar com o seu resultado.
4. Quando quiser verificar o desempenho de um analisador e do dispositivo teste.

Como usar o set de calibração
O teste do set de calibração é uma função necessária que garante um bom 
desempenho, verificando a óptica e as funções do analisador interno.
1. Selecione o menu “Calibração”.
2. O set de calibração específico é incluído com o analisador.
3. Insira o CAL-1 primeiro, depois insira o CAL-2 para o teste UV-LED e, em 
seguida, o CAL-3 para o teste RGB-LED. 

Os analisadores ECO Reader F calibram e identificam automaticamente o 
desempenho óptico através da medição da membrana do dispositivo teste sempre 
que o teste é conduzido no modo "Teste Padrão". Se a mensagem “EEE” for exibida 
na tela, isso significa que o analisador tem um problema, portanto, verifique com 
outro dispositivo teste.
Entre em contato com seu distribuidor local ou a ECO Diagnóstica se a mensagem 
“EEE” ainda aparecer. 

Controle do procedimento interno
1. A zona de controle interna está na extremidade da membrana do dispositivo 
teste. Os analisadores ECO Reader F lêem o sinal de fluorescência no processo e 
verificam se o resultado é válido ou inválido. 
2. O resultado inválido indica que o sinal de fluorescência não está dentro da faixa 
pré-definida. Se a tela dos analisadores ECO Reader F exibir "Dispositivo 
inválido", desligue e ligue o analisador e volte a testar com um novo dispositivo 
teste.

Controle de qualidade externo
1. Controles positivos e negativos podem ser adquiridos para cada kit. Esses 
controles são utilizados como um controle de qualidade adicional para 
demonstrar uma reação positiva ou negativa. 
2. Recomenda-se a realização de controles positivos e negativos:
- Uma vez a cada novo lote.
- Uma vez para cada operador não treinado.
- Conforme exigido pelos procedimentos de teste neste manual e de acordo com os 
regulamentos locais, estaduais e federais ou requisitos de acreditação.

COVID-19 IgG

Resultados de Especificidade combinada (IgG + IgM) do ECO F COVID-19 IgG/IgM 

Especificidade (IgG + IgM): 90,62%        IgM: 91,87%        IgG: 93,75% 

 
RT-PCR 

Posi�vo  Nega�vo  

ECO F COVID-19 IgG/IgM  
13 147 

10 150 

Não reagente para anticorpos 
IgG e/ou IgM contra SARS-CoV-2

ECO F COVID-19 IgG/IgM

ECO F COVID-19 IgG/IgM

ECO F COVID-19 IgG/IgM

ECO F COVID-19 IgG/IgM

O resultado do teste de anticorpos não deve ser utilizado como critério único de 
diagnóstico para determinação da infecção por SARS-CoV-2 ou estado da 
infecção. 

Resultados reagentes devem ser considerados junto com outros achados 
clínico-laboratoriais e histórico médico do paciente. 

Nega�vo

Nega�vo

Nega�vo

Nega�vo

Não reagente IgG

Não reagente IgM

Reagente IgM

Reagente IgM

Reagente IgM

Reagente IgG 

Reagente IgG

Reagente IgG

Reagente IgG



Strain

pe)

Minimum detect
able level 
(ugHA/ml)

1. Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavi-
rus (nCoV) infection is suspected. Interim guidance. WHO. 2020
2. Diagnostic detection of Wuhan coronavirus 2019 by real-time RT-PCR. 2020
3. Diagnosis and treatment of pneumonia caused by new coronavirus (trial version 
4) National Health Commission. 2020
4. Guo L et al. Profiling Early Humoral Response to Diagnose Novel Coronavirus 
Disease (COVID-19). Clinical Infectious Disease. 2020
5. Zhao J et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus 
disease 2019. Clinical Infectious Disease. 2020  
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Limitações do Teste

1. Não seguir o correto procedimento do teste pode afetar negativamente o 
desempenho do teste e levar a resultados imprecisos ou inválidos.
2. O ECO F COVID-19 IgG/IgM é limitado qualitativamente na detecção de 
anticorpos IgM e/ou IgG contra SARS-CoV-2 em amostras soro e sangue total. A 
concentração de anticorpos ou índice IgM/IgG não pode ser determinada com esse 
teste. 
3. A presença desses anticorpos não deve ser critério único para diagnóstico da 
infecção de COVID-19. Resultados reagentes devem ser considerados de acordo 
com histórico clínico e outros achados médicos. 
4. Reação sorológica cruzada com outros coronavírus como SARS-CoV-1 podem 
ocorrer. Portanto, é possível que pacientes infectados com esses vírus possam 
apresentar algum grau de reação cruzada com esse teste.
5. Um resultado não reagente indica ausência de anticorpos detectáveis para 
COVID-19. Entretanto, um teste com resultado não reagente não previne a 
possibilidade de exposição ou infecção por SARS-CoV-2 e deve ser confirmado por 
isolamento viral, RT-PCR ou ELISA. 
6. Um resultado não reagente pode ocorrer se a quantidade de anticorpos contra 
SARS-CoV-2 presente na amostra estiver abaixo do limite de detecção do teste ou 
os anticorpos que são detectados não estiverem presentes durante o estágio da 
doença em cada uma das amostras coletadas. 
7. Se os sintomas persistirem, por mais que o resultado do teste seja não 
reagente, recomenda-se realizar um novo teste após poucas semanas ou usar 
uma metodologia laboratorial alternativa.
8. Para maior precisão do estado imune do paciente, testes adicionais utilizando 
outros métodos laboratoriais são recomendados. 
9. Resultados reagentes ou não reagentes não descartam a possibilidade de 
co-infecções com outros patógenos. 
10. A coleta, transporte e armazenamento inadequado de amostras podem levar a 
resultados incorretos. 
11. O teste não deve ser utilizado para triagem de bolsas de sangue. 
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