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Exatidão muito elevada Uso rápido,
fácil e seguro

Sem necessidade
de equipamento

Capaz de monitorizar todas
as fases de COVID-19

Sensibilidade elevada

Kit de Diagnóstico (Ouro Coloidal)
para anticorpos IgG e IgM contra SARS-CoV-2
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A Imunoglobulina M (IgM), encontrada principalmente no sangue e no fluído linfático, é o primeiro 
anticorpo a ser produzido pelo organismo na reação contra uma nova infeção (fase aguda). A IgM 
pode ser testada e detetada precocemente após a infeção e desaparece cerca de 1 a 2 meses 
depois (observar o gráfico abaixo). A Imunoglobulina G (IgG), o anticorpo mais abundante no 
organismo, é encontrado em todos os fluídos corporais e confere proteção contra, por exemplo, 
infeções víricas e bacterianas. IgG é o anticorpo produzido desde o meio, e durante o restante 
período de infeção até à fase final da mesma (observar gráfico abaixo). Este tipo de 
Imunoglobulina também vai ser sintetizado em resposta a uma nova infeção de SARS-CoV-2 na 
tentativa de terminar o processo de infeção. Portanto, um resultado positivo para IgG indica que 
o paciente está a recuperar ou já recuperou de uma infeção prévia.

Defesa Imunológica: ANTICORPOS IgM & IgG
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Adicionar 20uL (1 gota) de
amostra no poço de ensaio “S”

Adicionar 2 gotas de
diluente de amostras no

poço de ensaio “S”

Relatar os resultados
em 10-15 minutos.
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MÉTODO DE TESTE

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

ESTUDO CLÍNICO

Negativo

Resultados dos Diagnósticos Clínicos

Diagnósticos Confirmados

159

1

Positivo (+)Resultados do
kit de teste Negativo (-)

160

161

158

319

2

157

159Total number

Negativos
Total

Comparação da deteção por kit de teste de anticorpos IgG e/ou IgM contra SARS-CoV-2 e os
resultados de diagnósticos clínicos é apresentado na seguinte tabela:

Análise comparativa do diagnóstico clínico
I Estudo de Diagnóstico Clínico

Sensibilidade: 99.38%; (95%CI : 96.55%~99.89%)
Especificidade: 98.74%; (95%CI : 95.53%~99.65%)
Concordância total: 99.06%. (95%CI : 97.27%~99.68%)
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Taxa de Exatidão (teste realizado em pacientes no Hospital Jinyintan, China)
Taxa de amostragem positiva: 100% (160 de 160 amostras)
Taxa de amostragem negativa: 98.7% (159 de 160 amostras)
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Resultados do teste de ácidos nucleicos

Positivo (+)

158

2

Positivo (+)Resultados do
kit de teste Negativo (-)

160

160

159

319

2

157

159Total number

Negativo (-)
Total

Comparação da deteção por kit de teste de anticorpos IgG e/ou IgM contra SARS-CoV-2 e os
resultados do teste de ácidos nucleicos é apresentado na seguinte tabela:

Comparação da primeira deteção positiva pelo kit de teste de anticorpos IgG e/ou IgM contra 
SARS-CoV-2 e pelo teste de ácidos nucleicos. A comparação é baseada na recolha contínua de 
amostras dos mesmos pacientes em diferentes momentos. A comparação é apresentada na 
seguinte tabela:

II Teste de ácidos nucleicos

IV Tempo de Deteção

III Exatidão

Concordância positiva: 98.75%; (95%IC : 95.56%~99.66%)
Taxa de Concordância negativa: 98.74%; (95%IC : 95.53%~99.65%)
Taxa Concordância total: 98.75%. (95%IC : 96.82%~99.51%)

As comparações anteriores demonstram que não se verificaram diferenças estatisticamente 
significativas entre os resultados do kit de teste e os diagnósticos clínicos.

Resultados do kit de teste

Prévio ao resultado teste de ácidos nucleicos

Simultâneo ao resultado do teste de ácidos nucleicos

Após o resultado do teste de ácidos nucleicos

Número de casos Percentagem

3 15%

14 70%

3 15%



Tamanho do Kit: 16*14.5*8cm

25 testes / kit

Peso do Kit: 272g

30 kits por caixa

Tamanho da caixa: 455*345*435mm

Peso da caixa: 9.33kg
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Kit de Diagnóstico (Ouro Coloidal)
para anticorpos IgG e IgM contra SARS-CoV-2

Exatidão muito elevada Uso rápido,
fácil e seguro

Sem necessidade
de equipamento

Capaz de monitorizar todas
as fases de COVID-19

Sensibilidade elevada
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Folheto Informativo
(Exclusivamente para diagnóstico in vitro.)

Referência:

Amostra Necessária:

Data de Entrada em Vigor:

51211211 (versão: 01)

Sangue Total/Soro/Plasma

2020-02

Kit de Diagnóstico (Ouro Coloidal)
para anticorpos IgG e IgM contra SARS-CoV-2

UTILIZAÇÃO PREVISTA

O Kit de Diagnóstico (baseado em Ouro Coloidal) para anticorpos IgG e/ou IgM contra SARS-COV-2 é um 
imunoensaio cromatográfico rápido e muito sensível para a deteção qualitativa de anticorpos IgG and IgM 
contra SARS-COV-2 no sangue total, soro e plasma.

PRINCÍPIO

O Kit de Diagnóstico (baseado em Ouro Coloidal) para anticorpos IgG e/ou IgM contra SARS-COV-2 é um 
imunoensaio qualitativo de membrana para a deteção de anticorpos SARS-CoV-2 no sangue total, soro ou 
plasma. Este teste consiste em duas componentes, uma componente IgG e uma componente IgM. A zona da 
linha de teste está revestida por anticorpos contra IgM humano (Ab(IgMhuman)) e IgG humano (Ab(IgGhuman)), 
respetivamente. Durante o teste, a amostra (sangue total, soro ou plasma) reage com as partículas revestidas 
de antigénio (Ag(SARS-CoV-2)-Particle) na tira-teste.

RESUMO

Os Coronavírus (CoVs) pertencem aos Nidovirales, Coronaviridae e Coronavírus. Uma classe extensa de vírus 
que são maioritariamente encontrados na natureza. O Coronavirus é um vírus RNA, no qual a extremidade 5' 
do RNA desta classe vírica tem uma estrutura cap metilada, e a extremidade 3' do RNA tem uma cauda poli-A. 
O genoma é constituído por 27-32kb. Este é o maior vírus RNA conhecido com o maior genoma, sendo que 
pode codificar cerca de 28 proteínas. Os Coronavírus são divididos em três grupos: α, β e γ. α e β são 
patogénicos para mamíferos, e γ causa maioritariamente infeções em aves. Foi demonstrado que o CoV é 
transmitido maioritariamente através de contacto direto com secreções ou através de aerossóis e gotículas, 
e também se demonstrou que é transmitido por via feco-oral. Os Coronavírus estão associados com várias 
doenças em humanos e animais, causando doenças dos sistemas respiratório, digestivo e nervoso em 
humanos e animais. Até ao momento, sete coronavírus humanos (HCoV) causaram doenças respiratórias em 
humanos: HCoV-229E, HCoV-OC43, SARS-CoV, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, MERSCoV e SARS-COV-2. 
Globalmente, 10% a 30% das infeções do trato respiratório superior são causadas por quatro classes de 
coronavírus: HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 e HCoV-HKU1. SARS-COV-2 foi encontrado em mais casos 
de pneumonia viral em Wuhan, China em Dezembro de 2019. É um tipo novo de CoV e não tinha sido 
encontrado em humanos anteriormente. SARS-COV-2 pertence aos coronavírus β, que são encapsulados, 
com partículas redondas ou elípticas, frequentemente pleomórficas, com um diâmetro de 60~140nm, e as 
suas características genéticas são significativamente diferentes das características de SARSr-CoV e 
MERSr-CoV. As manifestações clínicas são febre, fadiga e outros sintomas sistémicos, acompanhados de 
tosse seca, dispneia, etc. Pode rapidamente conduzir a pneumonia grave, falência respiratória, síndrome de 
desconforto respiratório agudo, choque séptico, falência multiorgânica, distúrbios ácido-base metabólicos 
graves - todas elas condições potencialmente fatais. A transmissão de SARS-COV-2 foi observada 
principalmente através de gotículas respiratórias (espirrar, tossir, etc.) e através de contacto (tocar no nariz, 
esfregar os olhos, etc.). O vírus é sensível a calor e radiação ultravioleta, e pode ser inativado eficazmente a 
56º durante 30 minutos ou com solventes lípidicos como éster etílico, etanol a 75%, desinfetante com cloro 
livre, ácido peracético e clorofórmio.
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Se a amostra contiver anticorpos contra SARS-CoV-2 (Ab(IgMhuman(SARS-CoV-2)) e/ou 
Ab(IgGhuman(SARS-CoV-2))) eles vão reagir com as Ag(SARS-CoV-2)-Particles eles vão reagir com as:

Ab(IgMhuman(SARS-CoV-2))=Ag(SARS-CoV-2)

e/ou

Ab(IgGhuman(SARS-CoV-2))=Ag(SARS-CoV-2)

A mistura vai migrar superiormente na membrana cromatograficamente, devido à ação capilar e reage com 
os  Ab(IgMhuman) e Ab(IgGhuman) fixados na zona da linha de teste. Os complexos na amostra vão depois 
ligar-se aos Ab(IgMhuman) e Ab(IgGhuman), respetivamente.
Os seguintes complexos serão formados:

Ab(IgMhuman)=Ab(IgMhuman(SARS-CoV-2)=Ag(SARS-CoV-2)-Particles (Linha M)

and/or

Ab(IgGhuman)=Ab(IgGhuman(SARS-CoV-2)=Ag(SARS-CoV-2)-Particles (Linha G)

É importante recordar que um paciente pode facilmente ser positivo em ambas as Linhas M e G, 
respetivamente, se o paciente estiver sensivelmente a meio do episódio de infeção de SARS-CoV-2. Mais 
tarde, a resposta baseada em IgM vai desvanecer, enquanto a resposta baseada em IgG vão aumentar.

COMPONENTES DO KIT

• Dispositivos de teste organizados individualmente
• Diluentes de amostra
• Pipetas descartáveis
• Folhetos Informativos

MATERIAIS NECESSÁRIOS MAS NÃO FORNECIDOS

PREPARAÇÃO DO REAGENTE E INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

COLHEITA DA AMOSTRA E ARMAZENAMENTO

• Recipiente para colheita da amostra
• Temporizador
• Centrifugador (se necessário - sangue total pode ser utilizado para o teste)

Todos os reagentes fornecidos estão prontos a ser utilizados. 
O kit pode ser armazenado a uma temperatura ambiente (2°C -30°C, não congelar!) por 12 meses desde a 
data de fabrico. Se armazenado a 2°C-8°C, por favor confira que o dispositivo é colocado em temperatura 
ambiente antes da utilização. Deve ser usado na 1ª hora após abertura do saco de folha de alumínio 
selado (a temperatura ambiente; humidade < 80%) O dispositivo de teste é estável até ao vencimento da data 
impressa no saco de folha de alumínio selado

25 testes/kit
1 vail/kit
25 /kit
1 cópia/kit

Considere qualquer material de origem humana como infeccioso e manuseie de acordo com as 
procedimentos de biossegurança padrão.

• Sangue Total:
Recolha amostra de sangue num tubo de colheita, de tampa lavanda, azul ou verde (contendo EDTA, citrato 
ou heparina, respetivamente num Vacutainer®) por punção venosa. 
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PROCEDIMENTO DE ENSAIO

Ler o folheto informativo cuidadosa e minuciosamente antes de testar! 
Coloque a amostra e os componentes do teste em temperatura ambiente.
Misture a amostra antes do teste - especialmente se esta tiver sido congelada
Método de inspeção visual: 

Passo 1: Coloque o dispositivo de teste numa superfície limpa e plana.
Passo 2: Preencha o tubo capilar e transfira aproximadamente 20 µL (ou 1 gota) de amostra de soro,
 plasma ou sangue total para o poço de ensaio do dispositivo de teste.
Passo 3: Adicione 2 gotas de Diluente da Amostra (cerca de 40 - 80 μL) imediatamente para o poço de
 ensaio para auxiliar a reação dos anticorpos com as particulas
Passo 4: Os resultados do teste devem ser lidos em 10-15 minutos.
 
Nota: Resultados lidos após 15 minutos são inválidos

• Plasma:
Recolha amostra de sangue num tubo de colheita, de tampa lavanda, azul ou verde (contendo EDTA, citrato 
ou heparina, respetivamente num Vacutainer®) por punção venosa.
Separe o plasma por centrifugação.
Cuidadosamente, retire o plasma para um novo tubo pré-identificado.

• Soro:
Recolha amostra de sangue num tubo de colheita, de tampa lavanda, azul ou verde (contendo EDTA, citrato 
ou heparina, respetivamente num Vacutainer®) por punção venosa.
Permita que o sangue coagule.
Separe o soro por centirfugação.
Cuidadosamente, retire o plasma para um novo tubo pré-identificado.

As amostras devem ser testadas assim que possível, após serem recolhidas. Armazene as amostras a 2°C-8°C 
se não forem testadas imediatamente – podem ser armazenadas até 5 dias. As amostras devem ser 
congeladas a -20°C ou menos para armazenamento mais longo e evitar ciclos de 
congelamentodescongelamento. Antes de realizar o teste, coloque as amostras congeladas em temperatura 
ambiente lentamente e misture devagar. Amostras que contenham precipitado visivel - ao gentilmente 
abanar o recipiente com a amostra - devem ser purificadas por centrifugação antes de serem testadas. Não 
utilize amostras que demonstrem lipemia grosseira, hemólise grosseira ou turvação para evitar 
interferências na interpretação de resultados.

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS AVISOS E PRECAUÇÕES

•   Positivo:
No minimo, surge uma linha colorida na região da linha do teste G (G: a 
pessoa testada expressa Ab(IgGhuman(SARS-CoV-2))) ou na região da linha 
de teste M (M: a pessoa testada expressa Ab(IgMhuman(SARS-CoV-2)). 
Se ambas as linhas coloridas surgirem na região da linha de teste G e na 
região M indica que a pessoa expressa Ab(IgMhuman(SARS-CoV-2) e 
Ab(IgGhuman(SARS-CoV-2))

NOTA: A intensidade da cor na região da(s) linha(s) de teste (G and M) vai 
variar dependendo da concentração de anticorpos SARS-CoV-2 na 
amostra. Portanto,qualquer tonalidade de cor na região da(s) linha(s) de 
teste (G and M) deve ser considerada positiva.

C

G

M

IgM
Positive

IgG
Positive

IgM and IgG
Positive

NOTA: Apenas testes com uma evidente linha colorida na região da linha do teste controlo C (C) são válidos



9

AVISOS E PRECAUÇÕES

•   Inválido
Linha controlo não é visível.
Volume de amostra insuficiente ou procedimento de teste incorreto são as 
razões mais prováveis para falha da linha de controlo. Reveja o 
procedimento e repita o teste com um novo dispositivo de teste. Se o 
problema persistir, deixe de utilizar o kit de teste imediatamente e 
contacte o seu distribuidor local.

Negative

C

G

M

Invalid

1. O procedimento do ensaio e a interpretação de resultados do teste devem ter em conta o folheto 
informativo quando se testar a presença de anticorpos contra SARS-CoV-2 em sangue total, soro ou plasma 
de indivíduos.
O incumprimento dos procedimentos descritos poderá resultar em resultados inválidos.
2. A amostra deve ser testado em laboratório com condição de segurança. Todas as amostras e materiais 
envolvidos no teste devem ser manuseados de acordo com as práticas laboratoriais de doenças infeciosas.
3. Seja cuidadoso ao prevenir que o produto se molhe, e não abra o saco de alumínio selado antes de estar 
preparado para testar.
4. Por favor utilize o kit de teste dentro do período de validade.
5. Não utilize amostras turvas no teste.
6. Não dilua as amostras que serão testadas - poderá obter resultados inválidos.
7. O kit deve ser armazenado em cumprimento rigoroso das condições especificadas neste folheto. Por favor 
não armazene o kit em condições de congelamento.
8. A interpretação dos métodos de inspeção e dos resultados deve ser efetuada de acordo com este folheto.
9. Este kit realiza apenas uma deteção qualitativa dos anticorpos contra SARS-CoV-2 em sangue total, soro 
ou
plasma humano. A intensidade da linha de teste não tem uma correlação linear com a concentração de 
anticorpo na amostra.
10. O kit produzirá resultados negativos nas seguintes circunstâncias:
       • A concentração de anticorpos contra SARS-CoV-2 na amostra é inferior ao limiar de deteção do kit
       • O anticorpo contra SARS-CoV-2 não se encontra presente no momento de recolha de amostra.
11. Amostras que contenham concentração mais elevadas de anticorpos heterofóbicos ou fatores 
reumatóides podem afetar os resultados obtidos

C

•   Negativo:
Nenhuma linha aparece na região das linhas de teste G e M (G e M).
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LIMITAÇÕES

1. O kit de teste para anticorpos IgG e IgM humanos contra SARS-CoV-2 é exclusivo para diagnóstico in vitro. 
O kit de teste deve ser utilizado para a deteção de anticorpos contra SARS-CoV-2 exclusivamente em 
amostras de sangue total, soro ou plasma.
2. Os resultados obtidos com o kit de teste devem ser interpretados apenas em conjunto com outros 
procedimentos diagnósticos e achados clínicos.
3. O kit de teste para anticorpos IgG e IgM humanos contra SARS-CoV-2 não pode ser utilizado para 
diferenciar infeções de natureza primária, ou secundária. Este kit de teste não fornece informação 
relativamente ao serótipo de nCoV-19.
4. Se o resultado do kit de teste for negativo e os sintomas clínicos persistirem, são altamente recomendados 
testes adicionais através de outros métodos clínicos.
5. Um resultado de teste negativo ou não-reactivo não exclui a possibilidade de exposição ou infeção por 
SARS-CoV-2 vírus em qualquer momento.
6. Testes serológicos de anticorpos IgM tem um valor limitado em pacientes com funções imunes debilitadas 
ou submetidos a terapia imunossupressora.
7. Resultados de teste positivos em indivíduos que tenham sido sujeitos a transfusões sanguineas ou de 
outros elementos sanguíneos recentemente devem ser analisados cuidadosamente.
7. Todos os componentes do kit de teste foram testados no mesmo lote. Não é recomendada a mistura de 
reagentes de diferentes lotes.
8. Se os sintomas de infeção por coronavírus persistirem, enquanto os resultados do kit de teste para 
anticorpos IgG e IgM humanos contra SARS-CoV-2 forem negativos ou apresentem um resultado 
não-reactivo, é recomendada a colheita de uma nova amostra do paciente alguns dias mais tarde ou a 
realização do teste com um dispositivo diferente.
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SÍMBOLOS

 

Legenda dos símbolos utilizados: 

  
Exclusivamente para Utilização em
Diagnóstico In Vitro   Fabricante  

 Armazenar entre 2-30ºC                                      Prazo de Validade 

   Não Reutilizar                                       CUIDADO  

  Consultar as instruções de utilização                Representante Autorizado EUA 

Wellkang Ltd
Endereço 1: 16 Castle St,Dover, Kent, CT16 1PW,England,UK
Endereço 2: The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ireland
Tel 1: +44(20)3287 6300,30869438Tel 2: +44(33)3303 1126

EC REP
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Sobre o Fabricante

Dispositivos de Teste embalados individualmente

Licença da Empresa Fabricante do Dispositivo Médico

ISO 9001 & ISO 13485 certificado

Aprovado por GMP CFDA

25 Kits de diagnóstico aprovados pela CFDA

15 patentes autorizadas

Tecnologia de cromatografia imune

Tecnologia de diagnóstico molecular

Colaboração com o Instituto de semicondutores, Academia Chinesa de

Ciências de Tecnologia de Microfluidos

QUALIFICAÇÕES E PLATAFORMA TECNOLÓGICA

GLLC-Medical Ltd. é uma empresa de distribuição global de equipamento médico, liderada 

por Dinamarqueses com base em Hong Kong e Suiça. GLLC-Medical colabora com os líderes 

do desenvolvimento de equipamento médico de alta qualidade para a sua introdução na 

vasta rede global de organizações de saúde públicas e privadas.

GLLC-Medical Ltd.

(Número da Empresa: 2937516)

26º Andar, Beautiful Group

Tower 77 Connaught Road

Central Central, Hong Kong

Representante do gabinete

GLLC-Medical Ltd.

Hagenholzstrasse 83B

CH-8050 Zürich Switzerland

Assistente Executiva do CEO,

Ms. Veronica Laden

E-mail: vl@gllcmedical.com

Telefone: +41 435 880 619

PARA MAIS INFORMAÇÃO SOBRE A EMPRESA E OS SEUS 
COLABORADORES, POR FAVOR CONTACTE:


