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ENSAIO QUANTITATIVO DE PROGESTERONA NO LEITE  

 
O P4FPA é um teste de diagnóstico quantitativo com base na tecnologia de polarização da 

fluorescência (FP). É utilizado para a detecção do nível de progesterona em amostras de leite de 

bovinos. É um teste simples, rápido e preciso. 

 
• Detecção do proestro entre o 19-21 dia do ciclo; 

• Detecção de condições patológicas do corpo lúteo (insuficiência, cistos luteais ou foliculares, 
não ciclagem, corpo lúteo persistente); 

• Método suplementar em sincronização; 

• Pesquisa.

P4 FPA  
PELA CONCENTRAÇÃO DA 

PROGESTERONA NO LEITE 



P1001  Kit de teste de progesterona no leite bovino, FPA 

 Nome Comercial P4FPA 

Tecnologia Polarização da Fluorescência 

Analito Progesterona 

Espécie Bovina 

Amostra Leite 

Tipo de Detecção Quantitativo 

Código P4FPA: P1001-250 • kit de 250 testes 

P1001-1000 • kit de 1000 testes 

Descrição Ensaio quantitativo para detecção de progesterona (P4) em amostras de 

leite de bovinos. O P4FPA é totalmente processado em solução, sem se ligar 

a plástico ou papel e sem etapas de lavagem. O teste requer o uso de 

leitores de Polarização da Fluorescência. O P4FPA é baseado em uma 

tecnologia com patente desenvolvida pela Ellie LLC. 

Instrumentos 

Para efetuar a leitura da reação é necessário um instrumento de 

Polarização da Fluorescência. O Sentry 200 é um equipamento 

portátil,  que lê um tubo de cada vez. O Sentry MPX é um leitor de 

microplacas de laboratório de alto rendimento. Os instrumentos 

estão disponíveis para comodato ou compra, dependendo do 

volume de testes e de suas necessidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Redução no número de dias em aberto; 

• Detecção de cio silencioso; 

• Detecção de condições patológicas. P4FPA 
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