
Teste rápido
COVID-19

IgG / IgM - 15 min



O novo kit rápido de teste Coronavírus IgG /

IgM é um imunoensaio cromatográfico

rápido para a detecção qualitativa de

anticorpos IgG e IgM específicos para

COVID-19 no sangue total, soro ou plasma

humano, como auxílio no diagnóstico de

infecções primárias e possíveis infecções

secundárias com SARS-CoV-2.2.

TESTE ATRAVÉS DE SANGUE

TOTAL, SORO OU PLASMA

Sobre o kit



Aplicação dos testes

Limpe a ponta do
dedo com álcool

01
Pegue uma
lanceta

02
Quebre a parte
do topo

03
Puncione a pele
do dedo de
forma suave

04
O sangue sairá
do dedo

05



Aplicação dos testes

Utilize o conta gotas
descartável para
coletar o sangue

06
Coloque 1 (uma) gota
de sangue no orifício
"S" do cassete

07
Coloque 2 (duas) gotas
de reagente de
amostra no orifício "S"
do cassete

08
Aguarde 15 minutos

09



Resultados

NEGATIVO IgM+ IgG+

IgM+

IgG+



Resultados
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Resultados

Se apenas a linha C se desenvolver, o teste indica que os anticorpos anti-
Coronavírus não são detectados na amostra. O resultado é negativo ou não reativo.

NEGATIVO

Além da presença da linha C, se as linhas G ou M, ou G e M, se desenvolverem, o
teste indica a presença de anticorpos anti-Coronavírus que podem ser IgG ou IgM,

ou IgG e IgM. O resultado é positivo ou reativo.

POSITIVO

Se nenhuma linha C se desenvolver, o teste será inválido, independentemente de
qualquer desenvolvimento de cor nas linhas de teste (G e M), conforme indicado

acima. Repita o teste com um novo dispositivo.

INVÁLIDO



20 cassetes de COVID-19 IgG / IgM em bolsa de
folha de albumina (por kit). Cada bolsa COVID-19
IgG / IgM contém um cassete e um dessecante;
Um frasco de tampão de amostra (2 ml) e um
frasco para gotas;
20 conta gotas;
Instruções de uso;

01 kit é composto por :

 
Validade: 24 meses. Armazenar a 2-30° C.

Composição 

⦁ Este kit de teste é apenas para uso diagnóstico
in vitro;
⦁ Use luvas de proteção ao manusear os
componentes do kit e as amostras de teste;
⦁ As amostras dos pacientes e o controle positivo
inativado podem conter agentes infecciosos e
devem ser manuseados e descartados como
possíveis riscos biológicos;
⦁ Descarte todos os materiais usados em um
recipiente apropriado. Trate como risco biológico
potencial;
⦁ Não use os componentes do kit após o prazo de
validade.

Precauções



As amostras de soro ou plasma devem ser usadas
dentro de 24 a 48 horas. Armazene a amostra em
2-8º C, caso contrário, a amostra deve ser
armazenada em -20ºC para evitar perda de
bioatividade e contaminação. Evite ciclos de
congelamento e descongelamento.
 
A amostra de sangue total prefere usar como
fresco colhido da punção na ponta dos dedos e
fazer o teste imediatamente antes do coágulo. 

Armazenamento

O kit de teste pode ser armazenado em
temperatura ambiente (2 a 30 º C) na bolsa selada
até a data de vencimento.
 
O kit de teste deve ser mantido longe da luz solar
direta, umidade e calor. O prazo de validade é de
24 meses. 

Estabilidade



Fabricado por: Jei Daniel (JD) Biotech Corp.
A201, Building1, No.69, Hua Yang Road, Jinan, Shandong 250100,
China.
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ANVISA E UNIÃO EUROPEIA

Registro ANVISA: 80867150016
Registro CE: DE/CA70/40838-155830





Teste rápido
COVID-19
A Univen está com um estoque de testes
rápidos para a COVID-19 disponível* para
todo o território nacional, entre em
contato através de nossos canais para
receber mais informações.
 
*Os kits estão disponíveis somente para
pessoa jurídica. Não vendemos para
pessoa física.

diogo@incbusiness.com.br             (11) 94487 9236


