Kit para detecção
de anticorpos IgM
contra parvovirose
e cinomose canina
O único kit dot-ELISA de fácil manuseio
com resultados rápidos e confiáveis
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Informações sobre
imunoglobulinas
A sorologia fornece informações ao clínico a respeito do estado
imune do paciente sobre uma vacinação anterior ou infecção;
A resposta imunológica humoral é composta por duas classes
de imunoglobulinas: IgM e IgG;
• A IgM é produzida logo após a infecção (infecção aguda) ou
após a 1ª imunização (vacinação), declinando após 2 semanas.
Na maioria dos casos, desaparece no 30º dia após a infecção
ou vacinação;
• O nível de IgG aparece quase simultaneamente, podendo
permanecer em níveis detectáveis por muito tempo, por conta
da resposta individual de cada cão frente a uma eficiente
imunização ou infecção natural;
• Um ano após a imunização inicial, o estímulo após a segunda
vacinação será somente da classe IgG.

Scores “S” no ImmunoComb

IgG parvovirose
e cinomose
IgM parvovirose
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Dias após infecção ou vacinação

Kit para detecção de anticorpos IgM
contra parvovirose e cinomose canina
O ImmunoComb é baseado na tecnologia dot-ELISA de fase sólida. O kit
contém dois componentes principais: um pente plástico especial e uma placa
já com as soluções armazenadas em compartimentos selados, essenciais
para o desenvolvimento do teste. Os antígenos dos vírus da parvovirose e
cinomose são aplicados nos pontos de teste na fase sólida, que é o cartão de
plástico em forma de pente e com 12 dentes (suficiente para 12 amostras).
Parvovirose (IgM): Especificidade: 90,8% - Sensibilidade: 91,4%
Cinomose (IgM): Especificidade: 95,5% - Sensibilidade: 93,1%

• Teste dot-ELISA para detecção de
anticorpos IgM contra parvovirose e
cinomose canina;
• Fácil de usar: testa 1 ou 12 amostras de
cada vez (soro 5µL, plasma 5µL ou
sangue total 10µL);
• Resultados obtidos em 28 minutos;
• Opções de kits: 12 e 120 testes.
ImmunoComb

Teste Padrão
Imunofluorescência ( I.F.)

Testes rápidos

Resultados semiquantitativos com
confiabilidade e exatidão

Resultados quantitativos

Fornecem somente resultados
“positivo” ou “negativo”

Pode ser executado com facilidade
em laboratórios ou clínicas sem
leitora de ELISA

Requer laboratório especializado

Técnica de fácil execução

Requer técnico especializado

Técnica de fácil execução

Pode analisar amostra individual

Análise de amostra
individual reduz a quantidade
de testes por kit

__

__

Interpretação
A quantidade de anticorpos IgM no sangue do paciente é determinada pela intensidade
da cor originada da reação do anticorpo presente no sangue e o antígeno adsorvido
no pente.
O ponto controle positivo / referência positiva (ponto superior), presente em cada
dente do pente, é calibrado para ser o ponto de corte, com intensidade de cor específica.
A cor do ponto controle será comparada com a intensidade da cor originada nos 2
pontos inferiores correspondentes a cada doença, parvovirose e cinomose.
Essa intensidade é graduada em scores que vão de SO (negativo) a S6 (positivo) pelo
CombScale ( fornecido com o kit).

Score S

Resultado cinomose

Resultado parvovirose

Observação

SO

Negativo

Negativo

Se apresentar
sintomas, repetir teste
dentro de 5 dias

≤S1

Inconclusivo

Inconclusivo

Se apresentar
sintomas, repetir teste
dentro de 5 dias

S2

Positivo

Positivo

__

S3-S4

Forte positivo

Forte positivo

__

S5-S6

Forte positivo

Forte positivo

__

ANTIBODY TEST KIT
www.vpdiagnostico.com.br / info@vpdiagnostico.com.br

Canine

