ECO F

COVID nAb
Teste por fluorescência
para detecção qualitativa
dos anticorpos neutralizantes
do SARS-CoV-2
Uso exclusivo nos equipamentos da Linha F-Line
Registo MS: 80954880174

Controles
positivo e negativo
inclusos no kit
Vigilância
clínica

Imunidade
Imunidade
pós-infecção pós-vacinação

ECO F COVID nAb
ECO F COVID nAb é um imunoensaio fluorescente para medição qualitativa de anticorpos neutralizantes
circulantes contra SARS-CoV-2 em amostras humanas de soro e plasma. O ECO F COVID nAb deve ser
usado com os analisadores F200 e F2400. Este teste é destinado para auxílio na detecção de anticorpos
neutralizantes contra o vírus SARS-CoV-2.

PROCEDIMENTO DO TESTE
Preparação da amostra
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3

200µL
Tampão de Extração

100µL

1. Pipetar 200µL do tampão de extração e transferir para o microtubo (1,5mL).
2. Adicionar 100µL de soro ou plasma ao microtubo contendo o tampão de extração.
3. Dissolver as esferas liofilizadas da pipeta Spoit completamente no tampão de extração.
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20

Leitura da amostra

Incubar

por 20 min.

4. Incubar a amostra + tampão a temperatura
de 37± 1ºC por 20 minutos

Modo 'Teste Padrão' (Analisadores F200 e F2400)

1. Retire o dispositivo teste do sachê de alumínio e coloque-o
sobre uma superfície plana e seca. Escreva as informações
do paciente no rótulo branco do dispositivo teste.

Analisador F24OO

'Workplace' → 'Run Test' → Inserir ID do paciente/ID do operador no analisador

Analisador F2OO

F2OO - 'TESTE PADRÃO' → Inserir ID do paciente/ID do operador no analisador

2. Inserir o dispositivo teste no analisador.
O analisador lê, automaticamente, as informações contidas
no código de barras do dispositivo teste para verificar
se o dispositivo é válido.
3. Aplicar 100µL da mistura de reação após a incubação,
na cavidade da amostra do dispositivo teste.

4. Após aplicar a amostra, pressione imediatamente
o botão 'START'.

START
F200

Test Start

F2400

100µL

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

15

Resultado

após 15 min.

ECO F COVID nAb
Leitura da amostra

Modo 'Somente Leitura' (Analisador F200)

1. Após realizar o procedimento de preparo das amostras,
separar as misturas de reação que foram incubadas.

2. Retire o dispositivo teste do sachê de alumínio e coloque-o
sobre uma superfície plana e seca. Escreva as informações do
paciente no rótulo branco do dispositivo teste.
3. Prepare os dispositivos de acordo com o número
de amostras incubadas.
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4. Pipetar 100µL da mistura de reação incubada no dispositivo teste com intervalo de 30 segundos.
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de intervalo
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5. Deixe o dispositivo teste por 15 minutos fora do
analisador para incubação.
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6. Selecione o modo ‘Somente leitura’ na tela
e insira os dispositivos testes
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7. O analisador exibirá automaticamente o resultado do teste.

Interpretação do Resultado
Ensaio Qualitativo
Inibição neutralizante ≥ 20%: Positivo e anticorpo neutralizante contra SARS-CoV-2 detectado
Inibição neutralizante <20%: Negativo e anticorpo neutralizante contra SARS-CoV-2 não detectado
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