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PARA UTILIZAÇÃO APENAS COM O SOFIA 

Complexidade CLIA: MODERADA 

 

UTILIZAÇÃO PREVISTA 
O imunoensaio de fluorescência para hCG Sofia é um ensaio de fluxo lateral baseado em 
imunofluorescência destinado à deteção qualitativa de gonadotrofina coriónica humana (hCG) em 
amostras de urina e foi concebido para ajudar na deteção precoce da gravidez. 
 
O teste destina-se a ser utilizado apenas mediante receita médica. 
 

RESUMO E EXPLICAÇÃO 
A gonadotrofina coriónica humana é uma hormona produzida pela placenta pouco tempo após a 
implantação. Uma vez que a hCG está presente na urina das grávidas, é um excelente marcador para a 
confirmação da gravidez. 
 

PRINCÍPIO DO TESTE 
O imunoensaio de fluorescência para hCG Sofia é um teste de fluxo lateral baseado em 
imunofluorescência para utilização com o analisador Sofia (Sofia). O teste utiliza dois anticorpos 
monoclonais de urina específicos da subunidade beta da hCG para capturar e detetar a hCG. A 
subunidade beta foi escolhida para garantir a especificidade, uma vez que a subunidade alfa é 
praticamente idêntica à subunidade alfa encontrada em LH, FSH e TSH. 
 
Para realizar o teste, é recolhida uma amostra de urina no poço de amostra da cassete de teste. Da 
cassete de teste é colocada dentro do Sofia durante um tempo de desenvolvimento definido 
automaticamente. Em seguida, o Sofia digitaliza a tira-teste e analisa o sinal fluorescente, utilizando 
algoritmos específicos do método. O Sofia apresenta então o resultado do teste (Positivo, Negativo ou 
Inválido) no ecrã e, opcionalmente, imprime os resultados na impressora integrada. 
 

REAGENTES E MATERIAIS FORNECIDOS 
Kit de 50 testes:  
 Cassete de testes embaladas individualmente (50): anticorpo monoclonal anti-hCG de ratos  
 Pipetas de volume fixo (50) 
 Folheto informativo (1) 
 Instruções de Consulta Rápida (1) 
 Cartão CQ (localizado na caixa do kit) 
 Papel para a impressora (1) 
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MATERIAIS NECESSÁRIOS MAS NÃO FORNECIDOS NO KIT 
 Recipientes de recolha de amostras 
 Sofia 
 Cassete de calibração do analisador Sofia (fornecida com o pacote de instalação do Sofia) 
 Controlos de hCG externos na urina 

 

AVISOS E PRECAUÇÕES 
 Para utilização em diagnóstico in vitro. 
 Não utilize o conteúdo do kit para além da data de validade impressa na parte exterior da caixa. 
 Tome as precauções apropriadas durante a recolha, manuseamento, armazenamento e eliminação 

de amostras de doentes e conteúdos usados do kit.1 
 Recomenda-se a utilização de luvas de nitrilo ou látex (ou equivalente) durante o manuseamento de 

amostras de doentes. 
 Não reutilize a cassete de teste utilizada ou as pipetas de volume fixo. 
 O utilizador nunca deve abrir a bolsa de papel de alumínio da cassete de teste expondo-a à 

temperatura ambiente até estar pronto para a utilizar de imediato. 
 Elimine e não utilize qualquer cassete de teste danificada. 
 Para obter resultados exatos, tem de seguir as instruções do Folheto informativo. 
 O imunoensaio de fluorescência para hCG Sofia será forçado automaticamente para o modo 

AUTOMÁTICO quando inserido no Sofia. NÃO permita o desenvolvimento da cassete de teste sobre 
o balcão ou bancada antes de colocar a cassete no Sofia. 

 A cassete de calibração tem de ser conservada na bolsa de armazenamento fornecida entre 
utilizações. 

 A recolha, armazenamento e transporte desadequados ou inapropriados de amostras podem gerar 
resultados de teste falsos. 

 Não escreva sobre o código de barras da cassete de teste. Este é utilizado pelo Sofia para identificar 
o tipo de teste que está a ser realizado e a cassete de teste individual para evitar uma segunda 
leitura da cassete pelo mesmo Sofia. 

 Uma vez que o reagente de deteção é um composto fluorescente, a tira-teste não apresentará 
quaisquer resultados visíveis. O Sofia tem de ser utilizado na interpretação de resultados. 

 Os testes devem ser realizados numa área com ventilação adequada. 
 Elimine os recipientes e conteúdo não utilizado de acordo com federais, estatais e requisitos 

regulamentares locais. 
 Usar vestuário adequado, luvas e protecção de rosto e olhos sempre que manusear o conteúdo 

deste kit. 
 Lave bem as mãos após o manuseamento. 
 Para obter informações adicionais sobre os símbolos de perigo, segurança, o manuseamento e a 

eliminação dos componentes contidos neste kit, consulte a Ficha de Dados de Segurança (SDS) 
disponível em quidel.com. 
 

ESTABILIDADE E ARMAZENAMENTO DO KIT 
Armazene o kit à temperatura ambiente, 15 °C a 30 °C (59 °F a 86 °F), afastado da luz solar direta. Os 
conteúdos do kit são estáveis até à data de validade impressa na caixa exterior. Não congele. 
 

CONTROLO DE QUALIDADE 
Existem três tipos de Controlo de Qualidade para o Sofia e para a cassete de teste: procedimento de 
verificação da calibração do Sofia, funções de controlo de procedimento integradas e controlos 
externos. 
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Procedimento de verificação da calibração do Sofia 
 
Nota: este é um procedimento de “Verificação da calibração”. 
 
O procedimento de verificação da calibração deve ser realizado a cada 30 dias. O Sofia pode ser 
configurado de forma a lembrar o utilizador que tem de realizar este procedimento. 
 
A verificação da calibração é uma função necessária que verifica os sistemas de cálculo e a ótica do Sofia 
mediante a utilização de uma cassete de calibração específica. Esta cassete de calibração é enviada com 
o Conjunto de instalação Sofia. Consulte o manual do utilizador do Sofia para obter informações 
relativamente ao procedimento de verificação da calibração.  
 
Importante: certifique-se de que a cassete de calibração é guardada na bolsa de armazenamento 
fornecida entre utilizações para a proteger contra a exposição à luz.  
 
1. Para verificar a calibração do Sofia, selecione “Calibração” no Menu principal.  

 

2. Seguindo as instruções, introduza a cassete de calibração no Sofia e feche a gaveta. O Sofia realiza a 
verificação da calibração automaticamente sem necessidade de nenhuma entrada de utilizador. 

 

O Sofia indica quando o procedimento de Verificação da calibração está concluído. Selecione OK para 
regressar ao Menu Principal. 

NOTA: se a Verificação da calibração não for efetuada corretamente, informe o supervisor local ou 
contacte a Assistência Técnica da Quidel para obter ajuda das 7:00-17:00, fuso horário do Pacífico, através 
do número 800.874.1517 (nos EUA); 858.552.1100 (fora dos EUA); Fax: (858) 455-4960; endereço de e-mail 
customerservice@quidel.com (Assistência ao Cliente); technicalsupport@quidel.com (Assistência Técnica) 
ou contacte o seu distribuidor local.  
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Controlos de procedimento integrados 
A tira-teste do imunoensaio de fluorescência para hCG Sofia contém uma função de controlo de 
procedimento integrada. Sempre que um teste é realizado, o Sofia digitaliza esta parte da tira-teste e o 
resultado é apresentado no ecrã do Sofia como “válido” ou “inválido”. 
 
A recomendação do fabricante para o controlo diário é documentar os resultados deste controlo de 
procedimento integrado para a primeira amostra testada a cada dia. Esta documentação é 
automaticamente registada no Sofia com cada resultado de teste. 
 
Um resultado válido obtido com este controlo de procedimento demonstra que o teste foi realizado 
corretamente e que a integridade funcional da cassete de teste foi mantida. O controlo de 
procedimento é interpretado pelo Sofia simultaneamente com o final do ensaio. Se o teste não for 
corretamente realizado, o Sofia irá indicar que o resultado é inválido. Se tal ocorrer, reveja o 
procedimento e repita o teste com uma nova cassete de teste. 

 

Controlo de qualidade externo 
Os controlos externos são utilizados para demonstrar que os reagentes e o procedimento de ensaio 
funcionam corretamente. Recomenda-se que os controlos sejam testados uma vez para cada novo lote, 
nova expedição de kits e sempre que adicionalmente necessário pelos seus procedimentos de controlo 
de qualidade internos, e em conformidade com os requisitos locais, estatais e federais ou de 
acreditação. Para mais informações sobre como obter controlos externos, contacte a assistência técnica 
da Quidel. 
 
Para testar controlos externos, o utilizador deve primeiro selecionar Executar CQ no Menu principal do 
Sofia. Em seguida, quando lhe for solicitado, digitalizar o Cartão de CQ (situado na caixa do kit). Este 
cartão fornece informações específicas do lote do kit, incluindo o número do lote e a data de validade. 
De seguida, o Sofia irá solicitar ao utilizador que execute os controlos externos. O teste de controlo 
positivo tem de ser realizado antes do teste de controlo negativo. Siga as instruções de acordo com o 
manual do utilizador do Sofia e do conjunto de controlo externo. Ao preparar as Cassetes de teste, 
certifique-se de que aproximadamente 120 µL da solução de controlo é adicionada ao poço de amostra 
da Cassete de teste. 
 
Quando o teste de CQ estiver concluído, cada resultado será apresentado como “Aprovado” ou 
“Reprovado” para o controlo positivo e para o controlo negativo. 
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Não realize testes à doente nem comunique resultados de testes da doente se qualquer um dos 
resultados do teste de CQ for reprovado. Repita o teste ou contacte o Suporte Técnico da Quidel antes 
de testar as amostras do paciente. 

 
RECOLHA DE AMOSTRAS E ARMAZENAMENTO 
Recolha uma amostra de urina num recipiente limpo. As primeiras amostras da manhã geralmente 
contêm as concentrações mais elevadas de hCG e são recomendadas para deteção precoce da gravidez. 
No entanto, qualquer amostra de urina é adequada para realizar o teste. 
 
Se o teste não for realizado imediatamente, as amostras podem ser mantidas à temperatura ambiente 
(15°C a 30 °C) ou refrigeradas (2°C  a 8 °C) durante até 72 horas. Para armazenamento prolongado, as 
amostras podem ser congeladas uma vez a uma temperatura igual ou inferior a –20 °C. As amostras 
congeladas armazenadas a –80 °C podem ser transportadas durante a noite em gelo seco. Se estiverem 
congeladas, misture as amostras depois destas descongelarem. Certifique-se de que as amostras se 
encontram à temperatura ambiente antes do início do ensaio. 
 

PROCEDIMENTO DE TESTE 
NÃO abra a bolsa de papel de alumínio que contém a cassete de teste até estar pronto para testar a 
amostra. Coloque a cassete de teste numa superfície limpa e nivelada. 
 
Todas as amostras devem estar à temperatura ambiente antes do início do ensaio. 
 
Data de validade: verifique a data de validade em cada embalagem de teste individual ou caixa exterior 
antes de utilizar. Não utilize qualquer teste com a data de validade expirada. 
 
Consulte o manual do utilizador do Sofia para obter instruções de funcionamento.  

 
Utilizar o Sofia: Modo AUTOMÁTICO FORÇADO 
O imunoensaio de fluorescência para hCG Sofia será executado automaticamente no modo 
AUTOMÁTICO no Sofia. Uma vez introduzida uma cassete de teste na gaveta do Sofia e esta fechada 
(passo 7 do procedimento de teste), o Sofia será forçado para o modo AUTOMÁTICO. NÃO permita o 
desenvolvimento da cassete de teste sobre o balcão ou bancada antes de colocar a cassete de teste no 
Sofia. 

 

Parte 1: configurar o analisador 

1. Selecione “Executar teste” a partir do menu principal do Sofia. 
 

2. Introduza a identificação de utilizador através do digitalizador de códigos de barras ou introduza 
manualmente os dados utilizando o teclado. 
 
NOTA: se digitalizar o código de barras errado por engano, utilize as teclas de seta do Sofia para 
realçar novamente o campo. Em seguida, basta digitalizar novamente o código de barras correto e o 
anterior será substituído pelo correto. 
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3. Introduza a identificação da doente ou o n.º de pedido através do digitalizador de códigos de barras 
ou introduza manualmente os dados utilizando o teclado. 
  

  

4. Pressione Iniciar teste e a gaveta do Sofia irá abrir-se automaticamente.  
 

 
 

Parte 2: preparar a cassete de teste 

5. Encha a pipeta de volume fixo fornecida (120 μL) com a amostra da doente 
proveniente do recipiente de recolha de amostras.  
 
Para encher a pipeta de volume fixo com a amostra do doente: 
a) Aperte FIRMEMENTE o bulbo superior.  
b) Continuando a apertar, coloque a ponta da pipeta na 

amostra do doente. 
c) Com a ponta da pipeta ainda na amostra do doente, 

liberte a pressão do bulbo para encher a pipeta. 
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6. Aperte firmemente o bulbo superior da pipeta para esvaziar o conteúdo da  
pipeta de volume fixo no poço de amostra da cassete de teste. Não há  
qualquer problema se o excesso de líquido entrar no bulbo. Não tente  
distribuí-lo também. 
 
NOTA: a pipeta de volume fixo foi concebida para recolher e administrar a 
quantidade correta de amostra líquida. Elimine a pipeta nos seus resíduos  
de risco biológico.  
 
NOTA: avance imediatamente para o passo seguinte. 

 

Parte 3: Insira a cassete de teste no Sofia 

7. Levante cuidadosamente a cassete de teste e insira-a no analisador. Feche suavemente a gaveta. 
 

  

8. O Sofia irá iniciar-se automaticamente e apresentar o progresso, tal como se vê no exemplo 
seguinte. Os resultados dos testes serão apresentados no ecrã em aproximadamente 3 minutos. 
Consulte a secção Interpretação de resultados. 
 

 
 
TEMPO ATÉ AO RESULTADO DO ANALISADOR SOFIA 
Depois de distribuir a amostra do doente na cassete de teste e a inserir no Sofia, este irá apresentar os 
resultados no espaço de 3 minutos. 
 
Se a cassete de teste não for introduzida imediatamente no Sofia, uma funcionalidade proprietária no 
sistema Sofia dá ao operador uma maior flexibilidade, até 5 minutos, antes de colocar a cassete de teste 
no Sofia. 

Por exemplo: este ecrã mostra que faltam 
1 minuto e 13 segundos para que o teste 
seja concluído.  

Desenvolvimento 
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INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS 
Quando o teste estiver concluído, os resultados serão apresentados no ecrã do Sofia. Os resultados 
serão impressos automaticamente na impressora integrada se esta opção estiver selecionada. As linhas 
de teste, que são fluorescentes, não podem ser visíveis a olho nu. 
 
O ecrã do Sofia apresentará resultados para o controlo de procedimento como "válido" ou "inválido", e 
fornecerá um resultado positivo ou negativo para a deteção de hCG. Se o controlo de procedimento for 
“inválido,” teste novamente a amostra da doente com uma nova cassete de teste. 
 

Resultados positivos: 

 

Resultados negativos:  

 
 
Resultados inválidos: 

 
 

  

Por exemplo: este ecrã apresenta um resultado 
inválido. 
 
 
NOTA: se o teste for inválido, deve ser realizado 
um novo teste com uma nova cassete de teste. 
 

Desenvolvimento 

Por exemplo: este ecrã apresenta um 
resultado positivo válido para hCG. 

Por exemplo: este ecrã apresenta um 
resultado negativo válido para hCG.  
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LIMITAÇÕES 
 Os conteúdos deste kit devem ser utilizados para a deteção qualitativa de hCG em amostras de 

urina. 
 Apesar da gravidez ser o motivo mais provável para a presença de hCG na urina, foram relatadas 

concentrações elevadas de hCG não relacionadas com a gravidez em algumas doentes.2,3 É possível 
que outras condições que não a gravidez normal estejam associadas com a deteção de hCG, 
incluindo, por exemplo, gravidez ectópica ou gravidez molar.4  

 A hCG pode permanecer detetável de alguns dias a várias semanas após o parto, interrupção 
voluntária da gravidez, aborto espontâneo ou injeções de hCG.5,6 

 As gravidezes anormais não podem ser diagnosticadas através de resultados qualitativos de hCG. As 
condições anteriores devem ser descartadas durante o diagnóstico de uma gravidez. 

 Se for obtido um resultado negativo mas se suspeitar de uma gravidez, é possível que os níveis de 
hCG estejam demasiado baixos ou a urina esteja demasiado diluída para deteção. Deve ser recolhida 
outra amostra passadas 48-72 horas, que deverá ser testada. Se não for medicamente 
recomendável aguardar 48 horas, o resultado do teste deve ser confirmado com um teste de hCG 
quantitativo mais sensível. 

 Pode ocorrer um resultado de teste negativo se o nível de hCG numa amostra for inferior ao limiar 
clínico de 20 mIU/mL do teste ou se a amostra tiver sido recolhida ou transportada incorretamente. 

 O não-cumprimento do procedimento de teste pode afetar negativamente o desempenho do teste 
e/ou invalidar o resultado do teste. 

 Os resultados do teste têm de ser avaliados em conjunto com outros dados clínicos à disposição do 
médico. 

 

VALORES PREVISTOS 
As amostras que contiverem um valor reduzido de 20 mIU/mL de hCG para urina produzirão resultados 
positivos quando testadas com o imunoensaio de fluorescência para hCG Sofia. Para algumas doentes, 
um nível de hCG de 25 mIU/mL pode ser detetado até 2 a 3 dias antes da data prevista da menstruação.7 

 

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO 
Desempenho clínico do imunoensaio de fluorescência para hCG Sofia 
Foi realizado um estudo clínico multicêntrico para estabelecer o desempenho do imunoensaio de 
fluorescência para hCG Sofia em comparação aos resultados obtidos a partir de outro teste qualitativo 
disponível no mercado. Este estudo foi realizado por profissionais de saúde em cinco (5) locais 
diferentes e em várias áreas geográficas nos Estados Unidos. Neste ensaio de campo realizado em vários 
centros que prestam cuidados a doentes, foram avaliadas 974 amostras de urina frescas, recolhidas de 
doentes que se apresentaram para realizar testes de gravidez. Os resultados encontram-se resumidos na 
Tabela 1 a seguir apresentada. 

Tabela 1 
Imunoensaio de fluorescência para hCG Sofia comparado com um teste  

qualitativo disponível no mercado 

 Teste comparador Concordância positiva = >99% (176/177) 

 Pos Neg  (95% IC=97-100%) 

Sofia Pos 176 2 Concordância negativa = >99% (795/797) 

Sofia Neg 1 795  (95% IC=99-100%) 

Total 177 797 
Concordância global = >99% (971/974) 

(95% IC=99-100%) 
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Estudos de reprodutibilidade 
A reprodutibilidade do imunoensaio de fluorescência para hCG Sofia foi avaliada em três (3) laboratórios 
diferentes. Três (3) diferentes operadores em cada local testaram uma série de amostras artificiais 
codificadas, preparadas em urina negativa, desde hCG com um valor negativo baixo a hCG com um valor 
positivo moderado. Para cada nível foi testado um total de 90 réplicas em cinco (5) dias diferentes em 
cada local. Os resultados são apresentados na Tabela 2 seguinte. As amostras com um valor negativo 
baixo foram caracterizadas como negativas 100% (270/270) das vezes. Durante o teste da amostra 
negativa fraca, os Sofia comunicaram as amostras como negativas em relação a hCG 92% (249/270) das 
vezes. Durante o teste das amostras positivas fracas, os Sofia comunicaram as amostras como positivas 
em relação a hCG 95% (257/270) das vezes. Durante o teste das amostras moderadas fracas, os Sofia 
caracterizaram as amostras como positivas 100% (270/270) das vezes. Não se observaram diferenças 
significativas na execução, entre execuções ou entre locais. Os resultados encontram-se resumidos na 
Tabela 2 a seguir apresentada. 

Tabela 2 
Estudo de reprodutibilidade do imunoensaio de fluorescência para hCG Sofia 

Laboratório 
Negativo baixo 

(C0) 
(5 mIU/mL) 

Negativo fraco 
(C5) 

(9,5 mIU/mL) 

Positivo fraco 
(C95) 

(16 mIU/mL) 

Positivo moderado 
(C>100) 

(25 mIU/mL) 

1 90/90 87/90 84/90 90/90 

2 90/90 86/90 84/90 90/90 

3 90/90 76/90 89/90 90/90 

Total 270/270 249/270 257/270 270/270 

% do acordo global 
(95% IC) 

100% 
(98-100%) 

92% 
(88-95%) 

95% 
(92-97%) 

100% 
(98-100%) 

 
Limite de deteção 
A sensibilidade do imunoensaio de fluorescência para hCG Sofia foi testada fazendo aumentar a urina 
masculina combinada com concentrações variáveis (0 a 100 mIU/mL) de hCG baseadas na 4ª Norma 
internacional da OMS. Os resultados são apresentados na Tabela 3 seguinte. O limiar positivo/negativo 
no qual 100% das amostras testadas obtiveram um resultado positivo foi confirmado em 20 mIU/mL de 
hCG.  

Tabela 3 
Teste de limite de deteção 

Conc. de hCG 
(mIU/mL) 

Número de 
positivos 

Número de 
negativos 

Percentagem 
de positivos 

100 10/10 0/10 100% 

50 10/10 0/10 100% 

30 10/10 0/10 100% 

25 60/60 0/60 100% 

22,5 60/60 0/60 100% 

20 60/60 0/60 100% 

17,5 57/60 3/60 95% 

15 48/60 12/60 80% 

12,5 27/60 33/60 45% 

10 5/60 55/60 8.3% 

7,5 0/60 60/60 0% 
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Conc. de hCG 
(mIU/mL) 

Número de 
positivos 

Número de 
negativos 

Percentagem 
de positivos 

5 0/60 60/60 0% 

2,5 0/10 10/10 0% 

0 0/10 10/10 0% 

 
Especificidade analítica 
As seguintes substâncias, hormonas e microrganismos apresentados na Tabela 4 foram testados e não 
apresentaram interferência ou reatividade cruzada nas quantidades indicadas. 

Tabela 4  
Especificidade analítica 

Substância/Microrganismo Concentração 

Substâncias químicas 

Acetaminofeno 20 mg/dL 

Ácido acetoacético 1.600 mg/dL 

Ácido acetilsalicílico 20 mg/dL 

Ampicilina 2 mg/dL 

Ácido ascórbico 20 mg/dL 

Atropina 20 mg/dL 

β-hidroxibutirato 2.000 mg/dL 

Benzoilecgonina 8 mg/dL 

Soro de bovino 10 mg/dL 

Cafeína 20 mg/dL 

Canabinol 10 mg/dL 

Celulose 500 mg/dL 

Ácido cítrico 500 mg/dL 

Clomifeno 100 mg/dL 

Leite de vaca 9 mg/dL 

Dimetilsulfóxido 0,90% 

EDTA 80 mg/dL 

Efedrina 18 mg/dL 

Etanol 0,80% 

Ácido gentísico 20 mg/dL 

Metanol 0,90% 

Fenotiazina 20 mg/dL 

Fenilpropanolamina 20 mg/dL 

Ácido salicílico 20 mg/dL 

Tetraciclina 20 mg/dL 

Teofilina 20 mg/mL 

Ácido úrico 18 mg/dL 

Substâncias da urina 

Albumina (soro)  2.000 mg/dL 

Bilirrubina  1 mg/dL 

Glicose  2.000 mg/dL 

Haptoglobina 1 mg/dL 

Hemoglobina  1 mg/dL 

Anticorpos humanos anti-rato 2,85 ng/mL 

Mioglobina 1 mg/dL 

Fator reumatoide 1,08 IU/mL 
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Substância/Microrganismo Concentração 

Soro (humano negativo) 1% 

Peróxido da urina 10 mg/dL 

pH da urina  5–9 

Gravidade específica da urina 1,005-1,037 

Hormonas 

hLH 450 mIU/mL 

hFSH 900 mIU/mL 

hTSH 1.000 mIU/mL 

17-beta estriol 28.000 µg/dL 

Glucorónido de pregnanediol 45.000 µg/dL 

Fragmento de núcleo β, hCG 5,1 x 10
5
 mol/L 

Microrganismos 

E. coli 2,61 x 10
8 

CFU/mL 

Streptococcus agalactiae (Grupo B) 2,50 x 10
7
 CFU/mL 

Chlamydia trachomatis 1,00 x 10
7
 IFU/mL 

Candida albicans 1,07 x 10
7
 CFU/mL 

 
ASSISTÊNCIA 
Se tiver dúvidas relativamente à utilização deste produto ou se pretender comunicar um problema do 
sistema de teste, telefone para o número de Assistência Técnica da Quidel (800) 874-1517 (nos EUA) ou 
(858) 552-1100, de segunda a sexta-feira, entre as 7:00 e as 17:00, fuso horário do Pacífico. Caso se 
encontre fora dos EUA, contacte o seu distribuidor local ou envie um e-mail para 
technicalsupport@quidel.com. 

REFERÊNCIAS 
1. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5ª edição. U.S. Department of Health and 

Human Services, CDC, NIH, Washington, DC (2007). 
2. Saxena B.B., Endocrinology of Pregnancy, 3.ª ed., Fuchs F., Klopper A., Eds., Harper and Row, 

Philadelphia, PA, 1983; 50–72. 
3. Krieg A.F., In Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, Vol. 1, 16.ª ed., Henry J.B., 

Ed., W.B. Saunders Co., Philadelphia, 1979, pp 680–692. 
4. Wide L., Gemzell C.A. Acta Endocrinol., 35:261–267 (1960). 
5. Steier J.A., Bergsjo P., Myking O.L. Obstet. Gynecol., 64: 391–394 (1984). 
6. Wilcox A.J., Weinberg C.R., O’Connor J.F., Baird D.D., Schlatterer J.P., Canfleld R.E., Armstrong E.G., 

Nisula B.C. Incidence of Early Loss of Pregnancy, N Eng J Med 319: 189–194 (1988). 
7. McCready J., Braunstein G.D., Helm D., Wade M.E. Clin Chem 24: 1958–1961, (1978). 

 

20266 – Imunoensaio de fluorescência para Sofia hCG – 50 Tests 
 

 
 
  

mailto:technicalsupport@quidel.com


Imunoensaio de fluorescência para hCG Sofia Página 13 de 14 

 

 
 

 
MDSS GmbH 
Schiffgraben 41 
30175 Hannover,  
Germania 
 
 
 
 
 
Quidel Corporation 
10165 McKellar Court 
San Diego, CA 92121, Stati Uniti 
quidel.com 1256421PT00 (07/16) 
  



Imunoensaio de fluorescência para hCG Sofia Página 14 de 14 

 


