
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. Os reagentes 
do kit são estáveis até a data de validade impressa na embalagem. 

Instruções de Armazenamento e Estabilidade

ECO F COVID nAb - FA.0057

A entrada do coronavírus nas células hospedeiras é mediada pela glicoproteína S transmem-
brana que se projeta da superfície viral. A glicoproteína S compreende duas subunidades 
funcionais: S1 que é responsável pela ligação aos receptores da célula hospedeira; e S2 que 
promove a fusão das membranas virais e celulares. A glicoproteína SARS-CoV-2 S foi 
recentemente demonstrada que, em humanos, a enzima conversora de angiotensina 2 (ACE2) 
é um receptor funcional para SARS-CoV-2. O domínio B da subunidade S1 (SB) é o RBD da 
glicoproteína S e se liga à ACE2 com alta afinidade, o que possivelmente contribuiu para a 
atual transmissão rápida do SARS-CoV-2 em humanos. Como a glicoproteína S dos 
coronavírus medeia a entrada nas células do hospedeiro, é o principal alvo dos anticorpos 
neutralizantes e o foco dos esforços para desenvolver agentes terapêuticos e vacinas. Os 
anticorpos neutralizantes desempenham um papel importante na eliminação do vírus e têm 
sido considerados um produto imunológico chave para proteção ou tratamento contra 
doenças virais. 

Sumário e Explicação do Teste

Princípio do Teste

Reagentes e Materiais Necessários

2. Não use o teste se o sachê de alumínio estiver danificado ou aberto. 
3. Não use os componentes do kit após a data de validade indicada no sachê.
4. Não reutilize o dispositivo teste.
5. Não fume, beba ou coma em áreas em que as amostras ou reagentes do kit estejam sendo
manuseados.
6. Observe as precauções estabelecidas contra riscos microbiológicos ao longo do 
procedimento. Limpe cuidadosamente líquidos derramados utilizando um desinfetante
 apropriado. 
7. Siga os procedimentos padronizados para o descarte apropriado das amostras. Resíduos
químicos e biológicos devem ser manuseados e descartados de acordo com todos os
regulamentos locais, estaduais e nacionais. 
8. Utilize equipamentos de proteção individual como jalecos laboratoriais, luvas descartáveis 
e óculos de proteção quando estiver manuseando os reagentes e analisando as amostras. 
Lave bem as mãos após a execução dos testes. 
9. Umidade e temperatura podem afetar os resultados de maneira adversa. A sílica dessecan-
te na embalagem absorve umidade impedindo efeitos sobre os produtos. 
10. ATENÇÃO: Todas as amostras humanas devem ser consideradas potencialmente 
infectantes. Recomenda-se que os reagentes e as amostras dos pacientes, além do descarte, 
sejam tratados de acordo com as normas, diretrizes de segurança de risco biológico e
 regulamentos locais apropriados. 

Soro:
• Coletar o sangue total em um tubo comercialmente disponível, NÃO contendo anticoagulan-
tes como heparina, EDTA, citrato de sódio ou oxalato de potássio, por punção venosa. Deixar 
repousar por 30 minutos para coagulação do sangue. Centrifugar o sangue para obter a 
amostra de soro.
• As amostras de soro podem ser armazenadas entre 2 e 8°C por até 7 dias após a coleta. 
Para um armazenamento prolongado, armazenar abaixo de -40°C. 
• As amostras devem ser levadas à temperatura ambiente antes da utilização. 

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. Tampão de extração. 
3. Instruções de uso.

2° Passo: No microtubo, dissolver as esferas liofilizadas (RBD e ACE-2) da pipeta Spoit 
(S-Azul) completamente no tampão de extração.

ECO F COVID nAb é o imunoensaio fluorescente para medição qualitativa de anticorpos 
neutralizantes circulantes contra SARS-CoV-2 em amostras humanas de soro. O ECO F COVID 
nAb deve ser usado com os analisadores F100, F200 e F2400. Este teste é destinado para 
auxílio na detecção de anticorpos neutralizantes contra o vírus SARS-CoV-2.

ECO F COVID nAb possui duas linhas pré-revestidas, linha controle “C”, linha teste “T” na 
superfície da membrana de nitrocelulose do dispositivo teste. O anticorpo anti-RBD é 
revestido na região da linha de controle e PEG-estreptavidina é revestido na região das linhas 
de teste. A proteína RBD conjugada com partículas de európio é usada como detectores para 
a linha de teste. Durante o teste, a proteína RBD conjugada com partículas de európio 
interage com os anticorpos neutralizantes SARS-CoV-2 na amostra que faz o complexo 
anticorpo-RBD ou proteína ACE-2 conjugada com o complexo ACE2-RBD que faz a biotina. O 
complexo ACE2-Biotina e RBD-Európio migram na membrana por ação capilar até atingir a 
linha de teste, onde é capturado pelo PEG-estreptavidina. A intensidade da luz fluorescente 
diminuirá na linha de teste se os anticorpos neutralizantes SARS-CoV-2 estiverem presentes 
na amostra. A intensidade da luz fluorescente vai variar dependendo da quantidade de 
anticorpos neutralizantes SARS-CoV-2 presentes na amostra. Se anticorpos neutralizantes 
SARS-CoV-2 estiverem presentes na amostra, a luz fluorescente aparecerá na linha de teste 
em proporção inversa à quantidade de anticorpo neutralizante.

Materiais que poderão ser requeridos e não são fornecidos:
1. Cronômetro
2. Centrífuga. 
3. Micropipeta automática e ponteiras.
4. Microtubo.   

Uso apenas para Diagnóstico in vitro 
1. A instrução de uso deverá ser lida antes da execução do teste.

Atenções e Precauções

Leia cuidadosamente as instruções de uso antes da realização do procedimento.
Levar a amostra e os componentes do teste para a temperatura ambiente, se refrigerados. 
Verifique a data de validade na parte de trás do sachê de alumínio. Se a data de validade 
estiver vencida, utilize outro lote.
Abra o sachê de alumínio e verifique o dispositivo teste e sílica gel dentro do sachê de 
alumínio. Se uma linha colorida violeta (banda de verificação) não aparecer na janela de 
resultado do dispositivo teste, não a utilize.

Procedimento

4° Passo: Incubar a mistura de reação a temperatura de 37 ± 1°C por 20 minutos.

ATENÇÃO!
• Ao homogeneizar com a pipeta Spoit (S-Azul), realize o processo suavemente para 
minimizar a formação de bolhas de ar.
• Utilize vortex e microtubos spin, se necessário.

100µl

Homogeneizar algumas vezes

3° Passo: Coletar toda a mistura de reação com a pipeta Spoit (S-Azul) e transferir para o 
microtubo (1,5 mL).

20 Incubar
por 20 min.

Processamento da amostra

1° Passo: Adicionar 100μl de soro e 200μl de tampão de extração em um microtubo. 

     Antes do uso        Depois do uso

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

Usando um analisador ECO Reader F

Modo “Teste Padrão”

1° Passo: Prepare um analisador ECO Reader F e defina o modo “Teste Padrão” de acordo com 
o manual do analisador. No caso de utilizar um analisador F2400, vá para “Workplace” na 
tela principal e selecione “Run Test” para inserir o ID do operador e do paciente.  No caso do 
F100 e F200, selecione a opção ‘Teste Padrão’ e inserir o ID do operador e do paciente.
2° Passo: 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.

200µl



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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3° Passo: Aplicar 100ul da mistura de reação depois de incubada na cavidade da amostra do 
dispositivo teste. 

100µl

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

F100 F200 F2400

START Test Start

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

Modo “Somente Leitura”

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

3° Passo: Prepare os dispositivos de acordo com o número de amostras incubadas.

COV-nAb

1

COV-nAb

2

COV-nAb

3

COV-nAb

4

COV-nAb

5

COV-nAb

6

4° Passo: Pipetar 100μl da mistura de reação incubada no dispositivo teste com intervalo de 30 
segundos.

COV-nAb

100µl

COV-nAb

100µl

30
30 segundos
de intervalo COV-nAb

100µl

30
30 segundos
de intervalo

30
30 segundos
de intervalo1 2 3

5° Passo: Deixe o dispositivo teste por 15 minutos fora do analisador para incubação.
6° Passo: Selecione o modo ‘Somente leitura’ na tela e insira os dispositivos teste em sequência.

7° Passo: O analisador exibirá automaticamente o resultado do teste.

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.
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-defini-
da. 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

Desempenho Clínico

O teste foi avaliado em um estudo com 1040 amostras biológicas reagentes e não reagentes 
testadas em 1040 testes do kit ECO F Covid nAb. As amostras foram consideradas não 
reagentes se os resultados com o método de referência fossem não reagentes, ou seja, 
indicassem a ausência de anticorpos anti-coronavírus na amostra. E as amostras foram 
consideradas reagentes se os resultados com o método de referência fossem reagentes, ou
seja, indicassem a presença de anticorpos anti-coronavírus na amostra.

Sensibilidade: >99,9%  
Especificidade: 97,8%

 

 Total

ECO F COVID nAb

Reagente

Reagente

Não reagente

Não reagente

Total

VNT

40

0

72

928

40 1000

Limitações do Teste

1. Os itens procedimento do teste e interpretação dos resultados devem ser seguidos 
rigorosamente durante o teste.
2. Os resultados do teste devem ser considerados com outros dados clínicos disponíveis para 
o médico.
3. Para maior precisão do estado imunológico, testes adicionais de acompanhamento usando 
outros métodos laboratoriais são recomendados.
4.Falha em seguir o procedimento do teste e na interpretação dos resultados podem afetar 
adversamente o desempenho do teste e /ou produzir resultados inválidos. 

112

928

1040

2° Passo: 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.
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