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Para uso em diagnóstico in vitro 

 

FINALIDADE DE USO 
O Kit D3 Ultra DFA (imunofluorescência direta) VÍRUS RESPIRATÓRIO TRIAGEM E IDENTIFICAÇÃO da Diagnostic 
Hybrids, Inc destina-se para a detecção qualitativa e identificação do vírus influenza A, influenza B, vírus 
sincicial respiratório (RSV), adenovírus, vírus parainfluenza 1, vírus parainfluenza 2 e vírus parainfluenza 3 em 
espécimes pulmonares, por detecção direta ou pelo método de cultura de células, através de 
imunofluorescência utilizando anticorpos monoclonais (MAbs). Recomenda-se que as amostras que forem 
consideradas negativas após exame da amostra direta possam ser confirmada por cultura de células. Os 
resultados negativos não impedem a infecção pelo vírus respiratório e não deve ser usado como a única base 
para as decisões de diagnósticas, de tratamento ou outras. 
 
Características de desempenho para a gripe A foram estabelecidas quando influenza A/H3 e A/H1 eram a gripe 
predominante em circulação. Enquanto outros vírus da gripe A estejam surgindo, as características de 
desempenho podem variar. 
 
Se a infecção com um novo vírus influenza A é suspeito com base em critérios de triagem clínica e 
epidemiológica atuais recomendados pelas autoridades de saúde pública, as amostras devem ser coletadas 
com as precauções de controle de infecção apropriadas para nova gripe virulenta e enviados para 
departamentos de saúde estaduais ou locais para testes. A cultura viral não deve ser tentada, nestes casos, a 
menos que uma instalação de BSL3+ está disponível para receber as amostras e cultura.1 
 
RESUMO E EXPLICACÃO DO TEST 
Com a adição de novas drogas antivirais para o tratamento da influenza,2 os testes mais rápidos e sensíveis 
para detecção de vírus respiratórios,3,4 a crescente necessidade de ser mais exigentes no uso de antibióticos5, a 
detecção precoce e identificação do infectando agente viral tem crescido substancialmente em importância. 
Identificação viral está se tornando cada vez mais importante na exclusão de bactérias como a causa de 
infecções respiratórias. Identificação de vírus ou por detecção direta do antígeno ou de cultura de células, 
utilizando anticorpos monoclonais fluorescentes continua a ser o método padrão ouro em laboratórios de 
virologia. 
 

Influenza vírus 
Influenza vírus (família Orthomyxoviridae) contêm um genoma de ARN de cadeia simples, o qual está presente 
em 8 segmentos separados de ribonucleoproteínas. Esta segmentação do genoma é rara entre os vírus e  
 

Para a detecção qualitativa e identificação do vírus influenza A, influenza B, 
vírus sincicial respiratório (RSV), adenovírus, vírus parainfluenza 1, vírus 
parainfluenza 2 e vírus parainfluenza 3 em espécimes pulmonares. 
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provavelmente contribui para o rápido desenvolvimento de novas estirpes de gripe através de troca de 
segmentos do gene se dois tipos diferentes de vírus infectar a mesma célula. Existem três tipos de influenza A, 
B e C. O tipo A tem homólogos em aves e porcos, bem como seres humanos, enquanto que os tipos B e C são 
conhecidos apenas no homem.  
 
Devido à possibilidade de uma nova pandemia causada pelo vírus influenza A, conforme ocorreu em 1918, 
quando 25-35 milhões de pessoas morreram em todo o mundo, os Centros de Controle de Doenças (CDC) e a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) mantem vigilância de cepas de influenza e fazem previsões de linhagens 
adequadas para a produção de vacinas.  
 
Influenza infecta cerca de 120 milhões de pessoas nos EUA, Europa e Japão a cada ano e estima-se que nos 
EUA há 75 mil mortes por ano de pneumonia causada pelo vírus influenza. Pneumonia viral primária ou 
pneumonia de infecções bacterianas secundárias são as principais causas de morbidade da infecção viral.6 
 
Pandemias de gripe A ocorre a cada 10 a 30 anos e anualmente ocorrem as epidemias de qualquer influenza A 
ou B. Infecções são sazonais, geralmente estendendo de novembro a abril, no hemisfério norte. Complicações 
tendem a ocorrer nos jovens, idosos e pessoas com doenças cardiopulmonares crônicas. O tempo de 
incubação é de 1-3 dias e a propagação rápida por inalação através de gotículas aéreas e fômite.  
 
É caracterizada por febre, mialgia, dor de cabeça e faringite. Influenza A e B são as mais vulgarmente isolada 
em misturas A549/Mv1Lu (R-Mix™), misturas A549/MDCK (R-Mix Too™), Rhesus MK, MDCK, MRC-5 e células 
A549. 
 
Adenovírus 
Adenovírus (família Adenoviridae) são vírus duplos de DNA não envelopados. Existem 49 sorotipos, divididos 
em seis grupos, de A a F, com a maioria associada a infecções respiratórias e oculares. Geralmente, as 
infecções de adenovírus em adultos têm uma baixa morbidade, com as exceções de pacientes 
imunocomprometidos e indivíduos que vivem em quartos apertados onde as infecções podem causar a 
pneumonia atípica. Propagação do vírus é normalmente através de gotículas aéreas e fômite onde eles 
infectam as membranas mucosas dos olhos, o trato respiratório e intestinal.7 
 
Adenovírus podem ser isolados, em misturas A549/Mv1Lu (R-Mix), misturas A549/MDCK (R-Mix Too), Hep2, 
HEK, A549 e células MRC-5.7 
 
Virus Parainfluenza  
Os vírus Parainfluenza (família Paramyxoviridae) são vírus envelopados com uma única fita de RNA do genoma. 
Os quatro tipos diferentes, 1-4, causam laringotraqueobronquite e pneumonia viral em crianças com idade 
inferior a cinco anos e causar doenças das vias respiratórias superiores em adultos. A Parainfluenza é a 
segunda principal causa de doença respiratória inferior em crianças (depois de RSV). Surtos causadas por vírus 
parainfluenza podem ocorrer durante anos alternados no Outono (P1 e P2) ou ao longo do ano, com um 
aumento da atividade na Primavera (P3).8 
 
Os vírus Parainfluenza podem ser isolados, em misturas A549/Mv1Lu (R-Mix), A549 / misturas MDCK (R-Mix 
Too), Rhesus MK, MRC-5 e células LLC-MK2. A tripsina é útil como meio para os tipo recorrentes 1 e 2, mas não 
tipo 3.7 
 
Virus Respiratório Sincicial (RSV) 
RSV (Paramyxoviridae) é um vírus envolvido com uma única cadeia de ARN do genoma. Infecções por RSV 
podem causar bronquiolite e pneumonia em lactentes e resfriado comum em adultos.9 RSV geralmente é uma  
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infecção sazonal (inverno e início da primavera), com epidemias com duração de até cinco meses. O pico da 
mortalidade ocorre devido ao RSV nos bebés de 3-4 meses de idade. Existem dois subtipos principais, A e B; 
subtipo B é caracterizada como a estirpe assintomática que a maioria das experiências de população. As 
doenças mais graves clínicos envolvem estirpes do subtipo A, que tendem a predominar na maioria dos 
surtos.10 RSV é a causa primária da doença virai respiratória inferior em bebés e crianças jovens. Reinfecções 
ocorrem, mas tendem a ser limitada a infecções respiratórias menores.11 RSV também é agora reconhecido 
como um problema significativo em certas populações de adultos. Estes incluem os idosos, pessoas com 
doenças cardiopulmonares, e pacientes imunocomprometidos.12 
 
RSV é normalmente detectado diretamente nas células a partir do epitélio da nasofaringe por coloração de 
imunofluorescência com reagentes10 embora possa ser isolado em culturas de células de misturas A549/Mv1Lu 
(R-Mix), misturas A549/MDCK (R-Mix Too), Hep2, Vero, LLC-MK2 e células MRC-5.7 
 
PRINCÍPIO DO PROCEDIMENTO 
O Kit D3 Ultra DFA (imunofluorescência direta) VÍRUS RESPIRATÓRIO TRIAGEM E ID utiliza anticorpos 
monoclonais murinos específicos para antígenos virais que são diretamente marcados com fluoresceína para a 
rápida detecção e identificação de vírus respiratórios. O kit inclui um reagente de triagem DFA que contém 
uma mistura de anticorpos monoclonais murinos (MAb) dirigidos contra sete vírus respiratórios (gripe A, 
influenza B, vírus sincicial respiratório, adenovírus, vírus parainfluenza 1, vírus parainfluenza 2, vírus 
parainfluenza e 3) mais sete reagentes DFA separados, cada uma consistindo de uma mistura MAb específica 
contra um único vírus respiratório. O kit pode ser utilizado diretamente para a amostra de cultura de células 
ou de rastreio e identificação de vírus final. 
 
As células a serem testadas, quer derivado a partir de uma amostra clínica, ou cultura de células, são fixadas 
em acetona. O Reagente de Triagem DFA é adicionado às células para determinar a presença de antígenos 
virais. Após incubação de 35°C y 37°C, as células coradas são lavadas com a solução de lavagem diluída (1X). 
Uma gota de fluido de montagem fornecido é adicionado e uma lamínula é colocada sobre as células 
preparadas. As células são examinadas utilizando um microscópio de fluorescência. Células infectadas por vírus 
será marcada com fluorescência verde-maçã específica quando corados com o reagente Triagem DFA 
enquanto as células não-infectadas não contêm nenhuma fluorescência, mas vai serão marcadas de vermelho 
pelo Azul de Evans. Se a amostra contém células fluorescentes, o vírus específico é identificado utilizando os 
reagentes DFA separados, em preparações separadas de células novas. 
 
Se no exame de uma amostra direta, nenhuma células fluorescentes são encontrados e todas as células são 
marcadas com o vermelho do Azul Evans, recomenda-se que a amostra seja cultivadas e coradas utilizando o 
Reagente DFA de triagem. Se as células fluorescentes são vistas, a identificação do vírus é determinado como 
descrito acima. Preparações de células são fixadas em acetona. Os reagentes individuais DFA são adicionadas 
às preparações de células. Após incubação a 35°C y 37°C, as células coradas são lavados com a solução de 
lavagem diluída (1X). Uma gota de fluido de montagem fornecido é adicionado e uma lamínula é colocada 
sobre as células coradas. As células foram examinadas utilizando um microscópio de fluorescência quanto à 
presença de vírus de fluorescência verde-maçã específico. O vírus respiratório desconhecido é, então, 
identificados e relatados. 
 
REAGENTES 
O D³ Ultra DFA Respiratory Virus Screening & ID Kit contém o siguinte: 
 
DFA Respiratory Virus Screening Reagent    10 mL   
(Reagente de Triagem DFA Vírus Respiratórios) Um frasco conta-gotas contendo uma mistura de anticorpos 
monoclonais marcados com fluoresceína murinos dirigidos contra antígenos virais respiratórias de influenza A,  
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influenza B, vírus sincicial respiratório (RSV), adenovírus, vírus parainfluenza 1, vírus parainfluenza 2 e 
Parainfluenza 3. A solução aquosa estabilizada e tamponada contém Azul de Evans como contra-corante e 
azida de sódio a 0,1% como conservante. 
 
Influenza A DFA Reagent     2 mL   
(Influenza A Reagente DFA) Um frasco conta-gotas contendo fluoresceína rotulados anticorpos monoclonais 
murinos dirigidos contra antígenos produzidos pelo vírus influenza A (Texas 1/77, a estirpe H3N2), as células 
infectadas. A solução aquosa estabilizada e tamponada contém Azul de Evans como contra-corante e azida de 
sódio a 0,1% como conservante. 
 
Influenza B DFA Reagent      2 mL   
(Influenza B Reagente DFA) Um frasco conta-gotas contendo fluoresceína rotulados anticorpos monoclonais 
murinos dirigidos contra antígenos produzidos pelo vírus influenza B (Hong Kong 5/72 tensão), as células 
infectadas. A solução aquosa estabilizada e tamponada contém Azul de Evans como contra-corante e azida de 
sódio a 0,1% como conservante. 
 
RSV DFA Reagent       2 mL  
(RSV Reagente DFA) Um frasco conta-gotas contendo marcado com fluoresceína de anticorpos monoclonais 
murinos dirigidos contra antígenos produzidos por células infectadas por RSV (estirpe comprida).  A solução 
aquosa. estabilizada e tamponada contém Azul de Evans como contra-corante e azida de sódio a 0,1% como 
conservante. 
 
Adenovirus DFA Reagent     2 mL  
 (Adenovírus Reagente DFA) Um frasco conta-gotas contendo marcado com fluoresceína de anticorpos 
monoclonais murinos dirigidos contra antígenos produzidos por adenovírus (Tipo 3-P e estirpe do tipo 6-tonsila 
estirpe 99), as células infectadas. A solução aquosa estabilizada e tamponada contém Azul de Evans como 
contra-corante e azida de sódio a 0,1% como conservante. 
 
Parainfluenza 1 DFA Reagent     2 mL  
(Parainfluenza 1 Reagente DFA) Um frasco conta-gotas contendo marcado com fluoresceína de anticorpos 
monoclonais murinos dirigidos contra antígenos produzidos pelo vírus parainfluenza tipo 1 (VP-1 estirpe), as 
células infectadas. A solução aquosa estabilizada e tamponada contém Azul de Evans como contra-corante e 
azida de sódio a 0,1% como conservante. 
 
Parainfluenza 2 DFA Reagent     2 mL  
(Parainfluenza 2 Reagente DFA) Um frasco conta-gotas contendo marcado com fluoresceína de anticorpos 
monoclonais murinos dirigidos contra antígenos produzidos pelo vírus parainfluenza tipo 2 (estirpe Greer), as 
células infectadas. A solução aquosa estabilizada e tamponada contém Azul de Evans como contra-corante e 
azida de sódio a 0,1% como conservante. 
 
Parainfluenza 3 DFA Reagent      2 mL  
(Parainfluenza 3 Reagente DFA) Um frasco conta-gotas contendo marcado com fluoresceína de anticorpos 
monoclonais murinos dirigidos contra antígenos produzidos pelo vírus parainfluenza 3 (estirpe C243), as 
células infectadas. A solução aquosa estabilizada e tamponada contém Azul de Evans como contra-corante e 
azida de sódio a 0,1% como conservante. 
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Respiratory Virus Antigen Control Slides    5 láminas  
(Lâminas de Controle para Vírus Respiratórios) Cinco lâminas de controle embalados individualmente 
contendo poços com culturas de células derivadas de células de controle positivas e negativas. Cada poço é 
identificado como positivo para as células infectadas por vírus presentes, isto é, a influenza A, influenza B, vírus 
sincicial respiratório (RSV), adenovírus, vírus parainfluenza 1, vírus parainfluenza 2 e Parainfluenza 3. O poço 
negativo contém células não infectadas. Cada lâmina se destina a ser corado apenas uma vez. 
 
Normal Mouse Gamma Globulin DFA Reagent    10 mL  
(Reagente Normal Gamma Globulina DFA Camundongo) Um frasco conta-gotas contendo uma mistura de 
marcado com fluoresceína gama globulina murino que tem sido mostrado para ser não-reativo com qualquer 
um dos referidos vírus respiratórios. A solução aquosa estabilizada e tamponada contém Azul de Evans como 
contra-corante e azida de sódio a 0,1% como conservante. 
 
40X Wash Solution Concentrate    25 mL  
(40X Solução de Lavagem Concentrado) Uma garrafa de 40X PBS concentrado constituído por Tween 20 e de 
azida de sódio a 4% (0,1% de azida de sódio, após diluição com água a 1X desmineralizada). 
 
Mounting Fluid       15 mL  
(Fluido de Montagem) Um frasco conta-gotas contendo uma solução aquosa, tamponada, solução de glicerol e 
azida de sódio a 0,1% estabilizado. 
 
MATERIAIS NECESSÁRIOS MAS NÃO FORNECIDOS 
 Microscópio de fluorescência com a combinação correta filtro para FITC (pico de excitação = 490 nm, 

emissão de pico = 520 nm); ampliação de 200X a 400X. 
 Cultura de células para isolamento do vírus  Linhagens de células sugeridas incluem LLC-MK2, HEp-2, A549, 

R-Mix  e R-Mix Too MixedCells e células de rim de macaco Rhesus primárias (todos estão disponíveis a 
partir de DHI). 

 Lamínulas (22 x 50 mm) para as lâminas de controle e de lâminas de amostras. 
 Meio de transporte universal (disponível a partir de DHI). 
 Meio R-Mix Refeed (para uso com o R-Mix e R-Mix Too  MixedCells) ou outro meio de realimentação 

(disponível a partir de DHI). 
 Acetona grau reagente (> 99% de pureza) refrigerado entre 2°C  e 8°C para fixação de lâminas de amostras 

diretas, shell-vials e preparações de células cultivadas. 
NOTAS: 
 Mantenha o recipiente de acetona grau reagente hermeticamente fechado para evitar a absorção 

higroscópica de água, o que pode causar uma fluorescência nebulosa e não específica no fundo. 
 Uma mistura de 80% de acetona /20% de água desmineralizada, é utilizada para a fixação de células 

em placas de múltiplos poços de plástico. Armazenar à temperatura ambiente (20°C  a 25°C). 
 Pipetas Estéril graduadas:. 10 mL, 5 mL, e 1 mL 
 Pipetas Pasteur estéril ou outras pipetas de transferência 

CUIDADO: Uma pessoa não deve usar solventes, como acetona com pipetas de transferência de polietile 
na lavagem. 

 Pinças de ponta fina 
 Garrafa de lavagem de 200 mL  
 Agulha com ponta bent (para remoção de lamínula de um shell-vial para a parte de digitação do 

procedimento); modifique uma agulha, dobrando a ponta de uma agulha de seringa ou objeto similar (por 
exemplo, agulha para micologia) contra um bancada ou com um par de fórceps tomando cuidado para 
evitar lesões. 

 Solução de hipoclorito de sódio (01:10 diluição final de lixívia).  
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 Câmara úmida (por exemplo, coberto de Petri com uma toalha de papel úmido colocado na parte inferior).  
 Lâminas de vidro para microscópio.  
 Lâminas de vidro de microscópio limpas com Acetona (multi-poços 2 e 8 poços)  
 Blotters para lâminas de microscópio de vidro multi-poços: dois e oito poços. blotters absorventes, usadas 

para remover o excesso de líquido a partir da máscara para impedir a propagação células de líquidos ou 
manchada de um poço para o outro.  

 Esfregaço estéril de nylon flocados ou compressas de poliéster, que são não-inibitória a vírus e culturas de 
células.  

 Incubadora, 35°C y 37°C (5% de CO2 ou não-CO2, dependendo do formato da cultura de células usada).  
 Centrífuga com rotor e um cesto de oscilação livre.  
 Água desmineralizada para a diluição da solução de lavagem 40X concentrada (ver Secção IV.C) e para a 

diluição de acetona grau reagente. 
 PBS, estéril, para uso na lavagem e suspensão de células. 
 Células controles vivas de vírus para controles de cultura. Cepas conhecidas dos 7 vírus respiratórios para 

uso no monitoramento da cultura de células e os procedimentos de coloração. Estas estirpes de vírus de 
controle pode ser obtido a partir de DHI. 

 Aspirador de vácuo com armadilha desinfectante contendo lixívia suficiente (5%) de que a concentração 
não é reduzida em mais de 10 vezes quando é diluída com fluidos descartados 

 Recipiente de lavagem : Taça, garrafa ou jarro Coplin para lavar as lâminas. 
 Recipiente de Fixação: Jarro Coplin, prato de lâminas ou similar de polietileno para uso na fixação das 

células em lâmina. 
 Microscópio de luz invertida: Usado para examinar as monocamadas de células antes da inoculação e 

exame de toxicidade, de confluência e para efeitos citopáticos (CPE). Ela deve ter entre 40X a capacidade 
de aumento de 100X. 

 
 ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 
 Para uso em diagnóstico in vitro. 

 Nenhum método de teste conhecido pode oferecer garantia completa da ausência de agentes infecciosos.  
Portanto, todos os derivados de sangue humano, reagentes e amostras humanas devem ser manipuladas 
como se fossem capazes de transmitir doenças infecciosas. Recomenda-se que os reagentes e amostras 
humanas sejam tratadas de acordo com a Norma OSHA em patógenos. 
 Isolamento em cultura celular pode ter algum potencial para ser perigoso. O pessoal que trabalha com 

culturas de células deve ser adequadamente treinados em técnicas de manuseio13,14,15 e ter 
experiência com culturas de células antes de tentar este procedimento. 

 Todos os procedimentos devem ser conduzidos de acordo com a 5ª Edição Biossegurança em 
laboratórios de microbiologia e Biomédica do CDC, de 2007, e Orientação CLSI aprovado M29-A, 
Proteção dos Trabalhadores Laboratório de Biossegurança de instrumentos e de doenças infecciosas 
transmitidas pelo sangue, fluidos corporais e tecidos. 

 Todas os amostras e materiais utilizados para processá-los devem ser considerados potencialmente 
infectantes e manipulados de uma forma que evita a infecção do pessoal de laboratório. 
 Nível de Biossegurança 2 ou outras práticas de biossegurança adequadas devem ser usados no 

manuseio destes materiais. 
 Descontaminação de espécimes e culturas é mais eficazmente realizada utilizando uma solução de 

hipoclorito de sódio (diluição final de 1:10 de lixívia). 
 Apesar das lâminas de controle terem se mostrado ser não-infecciosa, os mesmos cuidados tomados 

no manuseio e descarte de outros materiais infecciosos devem ser empregados em seu uso. 
 Nunca pipete reagentes ou amostras clínicas com a evitar qualquer contato de amostras clínicas com a 

pele. 
 Evitar respingos e a geração aerossóis com as amostras clínicas. 
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 Utilizar técnicas assépticas e equipamentos e materiais estéreis para todos os procedimentos de cultura de 
células. 

 Acetona, um reagente que é necessário para o ensaio, mas não fornecidos no kit, é um solvente orgânico 
inflamável e volátil. Use-o em uma área bem ventilada e longe de chamas e outras fontes de ignição. 

 Azida de sódio está incluído na solução de lavagem 40X Concentrado em 4%, e nas outras soluções neste 
kit de 0,1%.  
 A azida sódica é considerada venenosa. Se o PBS concentrado 40X for ingerido, busque 

aconselhamento médico imediatamente. 
 As soluções aquosas de sódio azida, quando misturado com ácidos, podem libertar gases tóxicos. 
 Evite descartar essas soluções nos sistemas de encanamento industrial ou sanitário. A azida sódica 

pode reagir em encanamentos de chumbo e cobre e formar azidas de metal altamente explosivas  
 O Azul de Evans é potencialmente cancerígeno. Se ocorrer contato com a pele lave imediatamente com 

água. 
 Os Reagentes DFA são fornecidos prontos para uso. Qualquer diluição dos reagentes DFA vai diminuir a 

sensibilidade. 
 Reagentes deve ser usado antes da sua data de validade. 
 Cada Lamina controle deve ser usado apenas uma vez. Não reutilizar uma lâmina de controle. 
 Contaminação microbiana de reagentes DFA pode causar uma diminuição na sensibilidade. 
 Armazene a solução de lavagem 1X e o PBS (Tampão fosfato salino) em recipientes limpos para evitar a 

contaminação.  
 Copos reutilizáveis devem ser lavados e bem enxaguados livre de todo detergente. 
 Não exponha reagentes DFA à luz intensa durante a coloração ou armazenamento. 
 O uso de outros reagentes que não os especificados com os componentes deste kit pode conduzir a 

resultados errados. 
 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. 

 
PREPARACÃO DA SOLUCÃO DE LAVAGEM 1X 
 Após o armazenamento a 2°C a 8°C, alguns sais na solução de lavagem 40X concentrado pode ter 

cristalizado. Aquecer a solução a temperatura ambiente (20°C a 25°C) para redissolver os cristais, em 
seguida homogeneizar. 

 Adicionar conteúdo da solução de lavagem de 25 mL de 40X completamente dissolvido concentrado a 975 
mL de água desmineralizada. 

 Rótulo de 1X Solução de lavagem com a (60) sessenta dias da data de vencimento após a reconstituição e 
armazenar a temperatura ambiente. 

 
INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO 

Tabela 1.  Condições de Armazenagem dos Reagentes 
 

Respiratory Virus DFA Screening Reagente  

Armazenar entre 2°C a 8°C no escuro. 
Influenza A DFA Reagente 
Influenza B DFA Reagente 
RSV DFA Reagente 
Adenovirus DFA Reagente 
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Parainfluenza 1 DFA Reagente 
Parainfluenza 2 DFA Reagente 
Parainfluenza 3 DFA Reagente 
Mounting Fluid 
Normal Mouse Gamma Globulin DFA Reagente 
Respiratory Virus Antigen Control Slides Armazenar entre 2°C a 8°C. 
40X Wash Solution Concentrate 
NOTA: O concentrado por cristalizar se armazenado de 2° C 
a 8°C. Os cristais serão dissolvidos quando o concentrado for 
aquecido a temperatura ambiente. 

Conservar Llíquido de 2°C a 8°C Antes da 
diluição. 

1X Wash Solution Almacenar a temperatura ambiente (entre 
20°C y 25°C). 

 
ESTABILIDADE 
Reagentes e componentes reterá sua plena potência até a data de vencimento indicada no rótulo de cada 
garrafa, quando armazenados em temperaturas recomendadas. A exposição à luz dos reagentes DFA devem 
ser mantidas a um mínimo.   
 
Descarte 1X solução de lavagem, se ficar turva. 
 
COLETA E PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 
A coleta adequada e manuseio da amostra do paciente são os fatores mais importantes na detecção de vírus 
respiratório bem sucedida. Coleta de amostras, processamento de amostras, e cultura de células de vírus deve 
ser tentada apenas por pessoas que foram treinados em tais procedimentos. Cuidados devem ser tomados 
durante toda a coleta de amostras e manipulação para evitar a geração de aerossóis. 

 
Para a coleta de amostra e recomendações de tratamento, consulte o CLSI Diretrizes Aprovadas para Cultura 
Viral.16 
 
Coleta da Amostra17 
Aspirados e lavados contendo secreções do epitélio nasofaríngeo são as melhores amostras para o ensaio 
direto, uma vez que irá conter um grande número de células epiteliais. 
 
Aspirados podem ser coletados utilizando com uma sonda nasofaríngea de nutrição de polietileno macio 
(pediátrica nº8), ligada a um dispositivo de colheita por aspiração, ligado por sua vez a um dispositivo de 
sucção. Os lavados podem ser recolhidos por instilação e aspiração de 1 a 2 mL de solução salina na narina do 
paciente enquanto o paciente está em decúbito dorsal. 
 
Os aspirados e os lavados devem ser diluídos em volumes iguais de meio de transporte contidos num tubo de 
centrífuga, com várias esferas de vidro estéril. Esfregaço nasal, garganta e nasofaringe muitas vezes não 
contêm um número suficiente de células epiteliais colunares para permitir a detecção de amostra direta de 
vírus respiratórios.  
 
Transporte e Armazenagem da Amostra 
Todos os agentes potencialmente infecciosos devem ser transportados de acordo com a International Air 
Transport Association (IATA) , Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), Títulos 42 e 49 do Código de 
Regulamentos Federais dos EUA, ou de outros requisitos regulamentares, como pode ser o caso. 
 



 

D3 Ultra DFA Respiratory Virus Screening & ID Kit Page  9 / 31 

Amostras devem ser transportadas para o laboratório entre 2°C e 8°C. Esta temperatura pode ser alcançada 
usando bobinas de gelo em gel, gelo úmido ou outros fluidos de arrefecimento.18  As amostras devem ser 
processadas e testadas o mais rapidamente possível e, em seguida, armazenada entre 2°C e 8°C. 
 
As amostras devem ser armazenadas de 2°C e 8°C por não mais do que dois dias antes de ser testado. Se é 
necessário um armazenamento mais longo, as amostras devem ser congeladas a –70°C ou inferiores. 
 
Congelamento e descongelamento das amostras deve ser evitada uma vez que este irá resultar numa perda 
de viabilidade do vírus, conduzindo a uma diminuição da sensibilidade do teste. 
 
PROCEDIMENTO 
 Comentários Preliminares e Precauções 
 Respeite os volumes recomendados e os tempos do procedimento a seguir para garantir que resultados 

precisos são obtidos. 
 Para swabs de amostras recebidas em meio de transporte com esferas de vidro, vortex vigorosamente por 

cerca de 15 segundos para dissociar células aderidas. Para compressas não recebidas no meio de 
transporte, transferi-los para um tubo de meio de transferência contendo esferas de vidro e vortex 
vigorosamente durante cerca de 15 segundos para dissociar as células aderidas. 

 Quando corar com reagentes fluorescentes e examinar células ao microscópio à procura de fluorescência, 
é muito importante incluir controles, positivos e negativos, para monitorizar o procedimento e o 
desempenho dos reagentes. Recomenda-se que estes controles sejam analisados com cada lote de 
amostras de doentes. 

 Coloque a câmara fechada e umidificada para manter as lâminas durante a coloração na incubadora para 
equilíbrio de 35°C a 37°C antes da coloração. Ao fazer isso, as lâminas de teste e reagentes chegarão à 
temperatura rapidamente, produzindo coloração mais rápida e intensa. 

 Traga os reagentes DFA à temperatura ambiente (20°C a 25°C) antes de usar, e voltar imediatamente ao 
refrigerador após utilização para armazenagem 2°C a 8°C. 

 
Teste em Cultura de Células 
 Boas Práticas de Laboratório determina que os controles de vírus positivos e negativos devam ser 

analisados para cada novo lote de células para confirmar seu desempenho em vírus específicos. 
 É uma boa prática para manter o meio removidos das monocamadas após resultados de coloração sejam 

obtidos. Se houver alguma dúvida sobre os resultados de amostras, o meio pode ser passada para um 
outra monocamada e incubada durante o período de tempo apropriado para a repetição do teste. 

 Ao utilizar culturas de células em placas de múltiplos poços de poliestireno, dilui-se o fixador de acetona a 
80% pela adição de 20 mL de água desmineralizada e 80 mL de acetona. (Ver MATERIAIS NECESSÁRIOS 
MAS NÃO FORNECIDOS.) 

 Não permitir que as monocamadas sequem antes de fixação, o que pode levar a uma alta coloração de 
fundo e a sensibilidade diminuída. 

 Não permitir que os reagentes DFA sequem sobre as monocamadas. Isso pode levar a um background alto. 
 

Microscopia de Imunofluorescencia 
 Examine os controles positivos e negativos antes das amostras. Se um deles não funcionar como esperado, 

rever os passos e condições em que o teste foi realizado para determinar a causa. Não relata resultados 
para amostras de pacientes até que os controles tenham o desempenho esperado. 

 Três aspectos do microscópio de fluorescência, deve estar a funcionar corretamente e de forma óptima a 
fim de atingir o brilho máximo de fluorescência 
 A fonte de luz de ativação tem uma duração limitada e, como a idade, a sua saída diminui , o que 

resulta na intensidade de fluorescência menor do Reagente DFA. 
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 A fonte de luz é focada por uma série de lentes e um espelho (s). Para obter a máxima intensidade, 
estes devem ser devidamente alinhados. 

 Os filtros usados no caminho da luz deve ser adequada para o flúor, nomeadamente, no caso em 
apreço, de fluoresceína 

 Artefatos fluorescentes podem ser observadas nas monocamadas de células 
 Detritos celulares, sujidade, etc, podem absorver inexpecificante o Reagente DFA, resultando em 

fluorescência muito intensa. Estes podem ser identificados pela sua morfologia, isto é, eles não têm a 
aparência de uma célula completa e, normalmente, não são observados no mesmo plano da 
monocamada como as outras células seriam. 

 Uma fluorescência amarelo-verde de baixo grau pode, por vezes, ser visto, particularmente em áreas 
de que se acumularam células que estão perto ou em buracos na monocamada celular. Em ambos os 
casos, a difusão do Reagente DFA retido é retardado durante o passo de lavagem, resultando na 
fluorescência não específica.  

 Fluorescência intensa à volta da periferia dos poços é indicativo de secagem do Reagente DFA durante 
a incubação, sugerindo que foi incubado muito tempo ou a umidade não foi bem controlada. 

 Fluorescência não específica causadas pela adsorção do reagente DFA preso pela remoção inadequada 
de muco dos espécimes diretos. 

 Sequestro de fluorescência por leucócitos e monócitos pode ocorrer em amostras diretos. Do mesmo 
modo, os glóbulos vermelhos da amostra pode deixar uma névoa verde na amostra. 

 Lavagem insuficiente pode conduzir a geral fluorescência de baixa qualidade devido a Reagente DFA 
residual que permanece sobre a monocamada de células 

 Proteger lâminas coradas e monocamadas de luz tanto quanto possível durante os testes. 
 Branqueamento ou desbotamento da fluorescência de células coradas pode ocorrer por exposição à 

luz, em particular luz da alta intensidade. 
 Este branqueamento pode ocorrer quando uma célula corada é visto de um microscópio de 

fluorescência, por um período de tempo prolongado. 
 

Preparação de Amostras 
Para las recomendaciones sobre procesamiento de muestras, consulte CLSI Approved Viral Culture 
Guidelines.19 
1. Agite con vórtex vigorosamente la muestra durante 10 a 15 segundos.  
2. Centrifugue a 400xg a 600xg durante 5 a 10 minutos. 
3. Recoja y aparte el sobrenadante para el aislamiento viral. (Lea el paso 10 más abajo.) 
4. Añada 5 mL de PBS y agite vigorosamente con vórtex durante 10 a 15 segundos.  
5. Centrifugue a 400 a 600xg durante 5 a 10 minutos. 
6. Extraiga el sobrenadante y la capa de moco arriba del pellet celular, cuidando de no perturbarlo. 
7. Repita los pasos 4 a 6 hasta que haya removido completamente la capa de moco.  

NOTA: Es importante quitar todo el moco porque puede producir fluorescencia no específica. 
8. Añada 0,5 a 1 mL de PBS.  
9. Mezcle la suspensión pipeteando hacia arriba y hacia abajo para volver a suspender el pellet celular, 

formando una suspensión ligeramente turbia. Esta suspensión celular se utilizará para la Prueba directa de 
la muestra (Lea la Sección VI.E., más abajo) 
NOTA: La calidad de la preparación del portaobjetos es dependiente de la concentración de células en la 
suspensión; demasiadas células dificultan la lectura del resultado y demasiado pocas reducen la sensibilidad 
del procedimiento. Las muestras también pueden centrifugarse si lo que se prefiere es una monocapa. 

10. Para uso en Prueba de cultivo celular añada el sobrenadante que se reservó en el Paso.3. anterior, a la 
suspensión celular que queda después de la Prueba directa de la muestra. Añada unas pocas bolas de vidrio 
estériles al tubo y agite con vórtex durante unos 15 segundos para romper las células y liberar cualquier 
virus. Repita este paso con cada muestra. 
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Teste na Amostra Direta 
1. Coloque 25 μL da suspensão de céludas preparada20 em cada poço de uma lamina de 2 poços e de uma de 

8 poços. Repita esse passo para cada amostra. 
2. Secar os poços completamente ao ar. 
3. Fixar as células nas lâminas usando acetona 100% fresca e refrigeradas por 5 a 10 minutos de 20°C a 25°C. 

ATENÇÃO: A acetona é volátil e inflamável, manter longe de chamas. 
4. Remover as lâminas do fixador e deixar secar ao ar. 
5. Adicionar uma gota do Reagente de Triagem DFA para cobrir completamente as células fixas, secas sobre 

um poço de cada uma das duas lâminas de poços. 
6. Além d isso, para cada um dos poços de uma nova Lâmina Controle para Vírus Respiratório adicionar uma 

gota de reagente Triagem DFA. Uma lâmina de controle deve ser coradas apenas uma vez, uma vez que 
contém poços individuais de células infectadas por vírus e células não infectadas. 

7. Adicionar uma gota do Reagente gamaglobulina DFA para cobrir completamente as células fixas, secas 
sobre cada poço das lâminas 2 cavidades. 

8. Colocar as lâminas numa câmara húmida coberto de 35°C y 37°C durante 15 a 30 minutos. 
9. Lavar as células marcadas, utilizando a solução de lavagem de 1X. Para poucas lâminas, isto pode ser feito 

usando um recipiente com a solução de lavagem de 1X. Para muitas lâminas, um transportador de lâminas 
que prende 10 a 20 lâminas pode ser colocados no seu recipiente de solução de lavagem de 1X. Para a 
eficaz lavagem, mergulhe a lâmina para cima e para baixo, no mínimo, quatro vezes.  

10. Descarte a lavagem usada e repita a etapa de lavagem com nova solução de lavagem 1X. 
11. Lavar as células coradas com água desmineralizada. Para poucas lâminas, isto pode ser feito usando um 

recipiente com a água desmineralizada. Para muitas lâminas, um transportador de lâminas que prende 10 
a 20 lâminas pode ser colocados no seu recipiente com água desmineralizada. Para eficaz lavagem, 
mergulhe a lâmina (s) para cima e para baixo, no mínimo, quatro vezes. 

12. Seque levemente o excesso de água desmineralizada.  
13. Adicione uma pequena gota de fluido de montagem para cada poço contendo célula e cubra os poços com 

uma lamínula. 
14. Examine as células utilizando um microscópio de fluorescência com ampliações entre a 200X 400X 

montado. (Ver Microscopia de Imunofluorescência) 
15. Consulte INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS. 
16. Se o resultado for positivo para o vírus respiratório, o procedimento de coloração pode ser repetido 

usando a lâmina reservada de 8 poços, a fim de identificar qual o vírus respiratório está presentes. 
 Adicionar uma gota de cada Reagente DFA vírus especifico ao seu correspondente poço na lâmina de 

amostra de 8 poços. Deixar um poço como um fator negativo. 
 Para a lâmina de controle de vírus respiratório, adicionar uma gota de cada Reagente DFA vírus 

especifico ao seu correspondente bem marcado.   
NOTA:  Cada lâmina de controle só deve ser usada uma vez. 

 Continue conforme etapas 8 a 15 acima. 
 

Teste de Cultura de Células – Tubo de Cultura 
1. Examine as monocamadas pela morfologia adequada antes da inoculação. 
2. Aspirar meio das monocamadas e adicionar 0,2 a 0,4 mL de cada amostra preparada (Ver Preparação de 

Amostra) a cada uma das linhas celulares utilizadas para a cultura de vírus respiratório. 
3. Colocar os tubos em um ângulo suficiente para as monocamadas serem abrangidas pelo inoculo, então 

coloque os tubos numa incubadora durante 1 hora de 35°C a 37°C para permitir a absorção do vírus. 
4. Após a adsorção, adicione 2 mL de meio apropriado. 
5. Incubar os tubos de 35°C a 37°C em um tambor rotativo de 1 a 3 rpm. Examinar as monocamadas 

diariamente para a evidência de toxicidade ou CPE viral ou teste de hemadsorção. 
6. Quando as monocamadas estão prontos para serem coradas, remover o meio por aspiração e lavar 

gentilmente a monocamada duas vezes com 1 a 2 mL de PBS. 
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7. Adicionar 0,5 mL de PBS ao tubo e preparar uma suspensão de células por raspagem da monocamada com 
uma pipeta e quebrando-se os agregados de células pipetando o PBS para cima e para baixo várias vezes. 

8. Prepare as células utilizando cerca de 25 mL da suspensão em cada poço de uma lâmina de 2 poços e uma 
de 8 poços. Repita este passo para cada amostra. 

9. Secar os poços completamente ao ar. 
10. Fixar as células nas lâminas usando acetona 100% fresca e refrigeradas por 5 a 10 minutos de 20°C a 25°C 

ATENÇÃO: A acetona é volátil e inflamável, manter longe de chamas. 
11. Remover as lâminas do fixador e deixar secar ao ar. 
12. Adicionar uma gota do Reagente de Triagem DFA para cobrir completamente as células fixas, secas sobre 

um poço de cada uma das duas lâminas de poços. 
13. Além disso, para cada um dos poços de uma nova Lâmina Controle para Vírus Respiratório adicionar uma 

gota de reagente Triagem DFA. Uma lâmina de controle deve ser coradas apenas uma vez, uma vez que 
contém poços individuais de células infectadas por vírus e células não infectadas. 

14. Adicionar uma gota do Reagente gamaglobulina DFA para cobrir completamente as células fixas, secas 
sobre cada poço das lâminas 2 cavidades. 

15. Colocar as lâminas numa câmara húmida coberto de 35°C a 37°C durante 15 a 30 minutos. 
16. Lavar as células marcadas, utilizando a solução de lavagem de 1X. Para poucas lâminas, isto pode ser feito 

usando um recipiente com a solução de lavagem de 1X. Para muitas lâminas, um transportador de lâminas 
que prende 10 a 20 lâminas pode ser colocados no seu recipiente de solução de lavagem de 1X. Para a 
eficaz lavagem, mergulhe a lâmina para cima e para baixo, no mínimo, quatro vezes.  

17. Descarte a lavagem usada e repita a etapa de lavagem com nova solução de lavagem 1X. 
18. Lavar as células coradas com água desmineralizada. Para poucas lâminas, isto pode ser feito usando um 

recipiente com a água desmineralizada. Para muitas lâminas, um transportador de lâminas que prende 10 
a 20 lâminas pode ser colocados no seu recipiente com água desmineralizada. Para eficaz lavagem, 
mergulhe a lâmina (s) para cima e para baixo, no mínimo, quatro vezes. 

19. Seque levemente o excesso de água desmineralizada.  
20. Adicione uma pequena gota de fluido de montagem para cada poço contendo célula e cubra os poços com 

uma lamínula. 
21. Examine as células utilizando um microscópio de fluorescência com ampliações entre a 200X 400X 

montado. (Ver Microscopia de Imunofluorescência) 
22. Consulte  INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS. 
23. Se o resultado for positivo para o vírus respiratório, o procedimento de coloração pode ser repetido 

usando a lâmina reservada de 8 poços, a fim de identificar qual o vírus respiratório está presentes. 
 Adicionar uma gota de cada Reagente DFA vírus especifico ao seu correspondente poço na lâmina de 

amostra de 8 poços. Deixar um poço como um fator negativo. 
 Para a lâmina de controle de vírus respiratório, adicionar uma gota de cada Reagente DFA vírus 

especifico ao seu correspondente bem marcado.   
NOTA:  Cada lâmina de controle só deve ser usada uma vez. 

 Continue conforme etapas 14 a 21 acima. 
 
Teste em Cultura de Células – Shell-vial (tubo cilindrico de vidro) 
1. Calcule o número de shell-vials necessário com base no protocolo de coloração a ser utilizado (este 

protocolo de coloração exige três shell-vials): 
 Um shell-vial é necessário para cada dia em que será feita a triagem na cultura com o reagente DFA de 

Triagem (ie, marcando de 16 a 24 horas, e novamente de 48 a 72 horas, exige dois shell-vials). 
 Um shell-vial adicional é necessário para preparar a lâmina 8 poços usada para identificar os vírus a 

partir de triagem positivas. 
2. Examinar as monocamadas de morfologia adequada antes da inoculação. 
3. Aspirar o meio de manutenção das monocamadas e adicionar 1 mL de meio de realimentação adequado a 

cada frasco de concha. 
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4. Adicionar 0,2 a 0,4 mL de espécime preparado para cada shell-vial.  
5. Centrifugue os shell-vials em 700xg por 1 hora de 20° a 25° C 
6. Colocar os shell-vials tampados em uma incubadora de 35º a 37ºC.  
7. Quando a monocamada estiver pronta para ser marcado com o Reagente de Triagem DFA, retire o meio 

por aspiração e adicione 1 mL de PBS. 
8. Agite para misturar e em seguida, aspire.  
9. Repita esta lavagem com outro 1 mL de PBS e em seguida, aspire.  
10. Adicione 1 ml acetona 100% fresca e refrigeradas e deixe repousar por 5 a 10 minutos de 20° a 25° C. 

ATENÇÃO: A acetona é volátil e inflamável, manter longe de chamas. 
11. Retire o fixador por aspiração 
12. Adicionar 0,5 mL de PBS para humedecer a monocamada 
13. Mexer em espiral e aspire completamente. 
14. Adicione 4 gotas do reagente de Triagem DFA para as monocamadas de amostras de pacientes e controles, 

e preencha para garantir a cobertura completa da monocamada pelos reagentes.  
15. Colocar os shell-vials tampados em uma incubadora de 35 º a 37 º C por 15 a 30 minutos .  
16. Aspirar o reagentes de Triagem DFA das monocamadas 
17. Adicionar 1 ml de solução de lavagem de 1X.  
18. Remover a solução de lavagem 1X por aspiração, repetindo o passo de lavagem, e remover de novo por 

aspiração.  
19. Adicione 1 mL de água desmineralizada. 
20. Remover a água desmineralizada por aspiração.  
21. Levantar a lamínula a partir do fundo do shell-vial utilizando uma agulha de ponta dobrada sobre um 

tambor de seringa. Agarrando com a pinça de ponta fina, transferi-lo, do lado monocamada para baixo, 
para uma pequena gota de fluido de montagem em uma lâmina de microscópio padrão. 

22. Examine as monocamadas coradas utilizando um microscópio de fluorescência com ampliações entre 200X 
a 400X. (Ver Microscopia de Imunofluorescência.) 

23. Consulte INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS. 
Se o resultado for positivo para o vírus respiratório, processar uma cultura replicada reservada como uma 
suspensão de células e fazer o procedimento de coloração usando a lâmina reservada de 8 poços, a fim de 
identificar qual o vírus respiratório está presentes (ver Teste de Cultura de Células – Tubo de Cultura os passos 
6 a 11, para o procedimento para preparar uma lâmina de amostra), e depois 

 Adicionar uma gota de cada Reagente DFA vírus especifico ao seu correspondente poço na lâmina de 
amostra de 8 poços. Deixar um poço como um fator negativo. 

 Para a lâmina de controle de vírus respiratório, adicionar uma gota de cada Reagente DFA vírus 
especifico ao seu correspondente bem marcado.   
NOTA:  Cada lâmina de controle só deve ser usada uma vez. 
Continue conforme etapas 14 a 21 do procedimento Teste de Cultura de Células – Tubo de Cultura.  

 
Teste em Cultura de Células – Shell-vial (placas multi-pocos) 
1. Calcule o número de poços necessários para ser usado no protocolo (este protocolo de coloração requer 3 

poços). 
 Um poço é necessário para cada dia da cultura que vai ser rastreadas com o Reagente de Triagem DFA 

(isto é, coloração de 16 a 24 horas, e novamente em 48 a 72 horas, exige-2 poços). 
 Um poço adicional é necessária para a preparação da lâmina de 8 poços utilizados para identificar a 

vírus de triagem positiva. 
 Recomenda-se que cada poço replicado seja realizado em uma placa de multi-poços diferentes. Isto 

permite que cada placa seja processada no dia apropriado. 
2. Examinar as monocamadas de morfologia adequada antes da inoculação. 
3. Aspirar o meio de manutenção das monocamadas e adicionar 1 mL de meio apropriado para cada 

monocamada da placa multi-poços de 24 poços. Adicionar 0,8 mL para cada placa de 48 poços. 
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4. Adicionar 0,2 a 0,4 mL de amostra preparada aos poços apropriados de uma placa de multi-poços. 
5. Centrifugar as placas multi-poços a 700xg durante 1 hora a 20°C até 25°C. 
6. Colocar as placas de multi-poços cobertas numa incubadora umidificada de 35°C a 37°C com uma 

atmosfera de 5% de CO2.  
7. Quando uma monocamada estiver pronta para ser coradas utilizando o Reagente de Triagem DFA, 

remover o meio por aspiração e adicionar 1 mL de PBS.  
8. Agite para misturar e depois aspire 
9. Repetir esta lavagem com outro 1 mL de PBS e, em seguida aspire. 
10. Adicione 1 mL de acetona aquosa a 80% e deixar repousar de 5 a 10 minutos de 20°C a 25°C. 

NOTA: Não permita que o fixador da acetona 80% permaneça nos poços de poliestireno mais de 10 
minutos, pois danificar o plástico, o que torna difícil para examinar as monocamadas. 
ATENÇÃO: A acetona é volátil e inflamável, manter longe de chamas. 

11. Remover fixador por aspiração 
12. Adicionar 0,5 mL de PBS, para umidecer a monocamada 
13. Agite para misturar e depois aspire 
14. Adicionar 4 gotas de reagente de Triagem DFA as monocamadas de amostras pacientes e de controles em 

cada poço de uma placa de 24 poços e adicionar 3 gotas de reagente de Triagem DFA as monocamadas de 
amostras de pacientes e de controles em cada poço de uma placa de 48 poços. Preencha para assegurar a 
cobertura completa da monocamada com o reagente. 

15. Colocar a placa de multi-poços coberta numa incubadora umidificada de 35°C a 37°C durante 15 a 30 
minutos. 

16. Aspirar o Reagente de Triagem DFA das monocamadas. 
17. Adicione 1 mL da Solução de lavagem 1X para lavar e homogeneizar. 
18. Remover a solução de lavagem 1X por aspiração, repetindo o passo de lavagem, e remover de novo por 

aspiração. 
19. Adicione 1 mL de água desmineralizada. 
20. Remover a água desmineralizada por aspiração. 
21. Adicione 2 a 3 gotas de Fluido Montagem para cada monocamada, em seguida, cobrir a placa. 
22. Examine as monocamadas coradas utilizando um microscópio de fluorescência com ampliações entre 200X 

a 400X. (Ver Microscopia de Imunofluorescência). 
23. Consulte INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS . 
24. Se o resultado for positivo para o vírus respiratório, processar uma cultura replicada reservada como uma 

suspensão de células e fazer o procedimento de coloração usando a lâmina reservada de 8 poços, a fim de 
identificar qual o vírus respiratório está presentes (ver Teste de Cultura de Células – Tubo de Cultura os 
passos 6 a 11, para o procedimento para preparar uma lâmina de amostra), e depois 
 Adicionar uma gota de cada Reagente DFA vírus especifico ao seu correspondente poço na lâmina de 

amostra de 8 poços. Deixar um poço como um fator negativo. 
 Para a lâmina de controle de vírus respiratório, adicionar uma gota de cada Reagente DFA vírus 

especifico ao seu correspondente bem marcado.   
NOTA:  Cada lâmina de controle só deve ser usada uma vez. 

 Continue conforme etapas 14 a 21 do procedimento Teste de Cultura de Células – Tubo de Cultura. 
 

Control de calidad 
Reagentes 
 Uma lâmina controle de Vírus Respiratórios deve ser marcado cada vez que o processo de coloração é 

realizada para garantir o desempenho adequado do teste. 
 Os poços positivos vai mostrar várias células infectadas de fluorescência brilhante verde-maçã com células 

negativas de coloração de um vermelho opaco devido ao contra-corante Azul de Evans. 
 O negativo vai mostrar apenas as células negativas de coloração de um vermelho opaco. 
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 Os controles positivos e negativos devem demonstrar fluorescência apropriado para resultados de 
amostras a serem considerados válidos. As lâminas de controle também podem auxiliar na interpretação 
de amostras de pacientes. 

 O Reagente gamaglobulina DFA é usado para descartar aqueles casos raros onde as células doentes estão 
presentes que se ligam não especificamente a porção Fc da gamaglobulina em amostras diretos, o que 
poderia levar a um resultado falso positivo. 

 
Cultura de Células 
 Controles de vírus positivos e negativos devem ser analisados para cada novo lote de células para 

confirmar seu desempenho em vírus específicos de cultura. 
 Para garantir a sensibilidade viral, vírus inoculados com monocamadas de controle deve ser incluído cada 

vez que um novo lote de cultura de células é utilizado. 
 Uma monocamada não inoculados a partir de cada lote devem ser coradas para servir como um controle 

negativo. Condições adversas de armazenamento ou manipulação, também será refletida no controle 
negativo. 

 Se as culturas controle não apresentaram-se corretamente, os resultados são considerados inválidos. 

 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
Exame de Amostra e Controles  
 Examine primeiro os controles para assegurar o desempenho adequado do teste antes de analisar 

amostras de pacientes. 
 Uma reação positiva é aquele em que fluorescência verde-maçã brilhante é observado em células 

infectadas. 
 Em células não-infectadas fluorescência vermelha opaca devido ao contra-corante Evans Blue incluída no 

Reagente DFA. 
 Examinar o local da célula inteira ou de monocamada células antes de reportar os resultados finais. 
 Não relatar os resultados de amostras de pacientes, a menos que os controles funcionam conforme o 

esperado. 

Artefatos de Coloração 
 Extremidades secas da monocamada ou aglomerados de células podem fluorescer não especificamente 

devido à captura de anticorpos. 
 Células arredondadas mortas podem fluorescer verde-oliva opaco não especificamente devido à toxicidade 

da amostra ou armazenamento de células imprópria.  
 Manter a umidade devidamente controlada durante a coloração e lavagem adequada entre as etapas 

ajuda a prevenir a coloração não específica. 
 

Padrões de Fluorescência de Celulas Infectadas com Vírus Respiratórios 
A seguir a descrição dos padrões fluorescentes típicas e devem ser utilizados como um guia para identificar 
vírus específicos. Note-se que a identificação específica viral requer a demonstração de coloração 
característica com os MAbs. 
 
O padrão "normal" de fluorescência verde-maçã de coloração para cada um dos vírus é: 
 Influenza A e B, o vírus – A  fluorescência é citoplásmica, nuclear ou ambos. Citoplasmática é muitas vezes 

pontuada com grandes inclusões, enquanto a coloração nuclear é uniformemente brilhante. 
 Vírus Respiratório Sincicial – A fluorescência é citoplasmática e pontuada com pequenas inclusões nos 

incícios:. 
 Adenovírus –  A fluorescência é citoplasmáticos e ponteada ou brilhante nucleares ou ambos. 
 Tipos de vírus parainfluenza 1 , 2 e 3 – A fluorescência é citoplasmática e ponteada com inclusões 

irregulares. Tipos 2 e 3 causam a formação de sincícios. 
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A co-infecção com mais do que um vírus infectando presente na amostra foi avaliado em vários estudos. A 
presença de vários vírus é indicada quando mais de um poço de 8 poços da lâmina tem células fluorescentes. A 
identificação dos vírus é baseado no vírus da Reagentes DFA individuais mostrando fluorescência. Nesse caso, 
ele deve ser relatado como "... e ... detectada por testes espécime direta." Ou "... e ... isolado por cultura de 
células." 

 
Resultados da Coloracao Directa de Amostras 
 Avaliação de amostra adequação 

 Cada amostra do paciente marcado deve ser revisto quanto à presença de células epiteliais (células 
colunares que são mais altas do que são de largura). A qualidade da amostra em relação ao número de 
células epiteliais na amostra pode ser avaliada por exame de campos diferentes com uma ampliação 
de 200X. 

 Um espécime satisfatório deve ter pelo menos 2 células epiteliais colunares por campo. Um resultado 
negativo é indicado pela ausência de fluorescência de uma amostra mínima de 20 células epiteliais 
colunares. 

 Um espécime inadequada é indicado por menos de 20 células epiteliais colunares presentes na 
amostra, em cujo caso o teste é considerado válido. Uma nova amostra deve ser obtida e testada ou 
cultura de células para isolamento viral deve ser iniciada a partir do espécime remanescente. 

 
Comunicação de resultados de amostras direto 
 Toda a célula deve ser examinado para localizar células fluorescentes verde-maçã infectadas por vírus. 

 Uma amostra satisfatória, com ausência de células fluorescentes observados deve ser relatado como 
"Não influenza A, influenza B, vírus sincicial respiratório, adenovírus, parainfluenza tipo 1, tipo 2, 
parainfluenza, ou parainfluenza tipo 3 antígenos virais detectados pelo teste espécime direta". No 
entanto, tais resultados negativos deve ser confirmado utilizando cultura de células. 

 Amostras negativas por espécime direto testando, mas produzindo cultura positiva deve ser relatado 
como "... isolado por cultura de células", onde '...' é o vírus for o caso, por exemplo, influenza A, 
influenza B, o adenovírus, o vírus sincicial respiratório, vírus da parainfluenza tipo 1, 2 ou 3 (ver os 
Resultados de Cultura de Isolamento / Confirmação). 

 Se as células fluorescentes verde-maçã são encontrados, a identificação do vírus (es) pode ser baseado 
nos Reagentes DFA indivíduais (ver PROCEDIMENTO – de Amostras Direto). Os reagente DFA 
individuais de vírus que produz células fluorescentes representa a identificação do vírus respiratório. 
Em tal caso, deve ser classificado como "... detectada por testes modelo directo", em que "... 'é o vírus 
adequado, por exemplo, a influenza A, influenza B, adenovírus, vírus sincicial respiratório, vírus da 
parainfluenza tipo 1, 2, ou 3. 

 
Resultados de Cultura Isolamento / Confirmação 
 Toda a célula ou monocamada de células devem ser examinados para localizar células fluorescentes verde-

maçã infectadas por vírus. Se houver não forem encontradas células fluorescentes os resultados devem 
ser relatados como "Não influenza A, influenza B, vírus sincicial respiratório, adenovírus, parainfluenza 
vírus tipo 1, vírus parainfluenza tipo 2, ou parainfluenza vírus tipo 3 isolados em cultura de células." 

 Se células fluorescentes verde-maçã são encontrados, a identificação do vírus pode ser baseado no 
Reagentes DFA indivíduais (de acordo com as secções apropriadas VI. F., G., e H.). Em tais casos, a 
identificação do antígeno viral deve ser avaliado como "___ isolado em cultura de células", em que '___' é 
o vírus adequado, por exemplo, vírus da gripe A, o vírus da gripe B, o vírus sincicial respiratório, 
adenovírus, vírus parainfluenza vírus tipo 1, vírus parainfluenza tipo 2, ou parainfluenza vírus tipo 3. 
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LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO  
 Coleta inadequada de amostras, armazenamento e transporte podem levar a resultados falsos negativos 

cultura.1 
 Características de desempenho do ensaio não foram estabelecidas para a coloração espécimes diferentes 

de amostras respiratórias. É de responsabilidade do usuário estabelecer o desempenho do ensaio para fins 
diferentes espécimes de amostras respiratórias. 

 Tempos de incubação ou serviços diferentes daqueles citados nas instruções do teste temperaturas podem 
dar resultados errados. 

 Detecção de vírus irá variar muito, dependendo da qualidade da amostra e tratamento subsequente. Um 
resultado negativo não exclui a possibilidade de infecção do vírus. Os resultados do teste devem ser 
interpretados em conjunto com a informação disponível a partir de estudos epidemiológicos, avaliação 
clínica do paciente e de outros procedimentos de diagnóstico. 

 Os efeitos da terapia antiviral para o desempenho deste kit não foi estabelecida. 
 Os MAbs utilizados no presente kit são hibridomas criadas usando células infectadas por vírus como o 

imunogénio. Os antígenos virais específicos detectados pelos anticorpos são indeterminadas. 
 Uma vez que os anticorpos monoclonais foram preparadas utilizando cepas de vírus definidos, eles podem 

não detectar todas as variantes antigênicas ou novas cepas do vírus, caso venham a ocorrer. MAbs podem 
falhar na detecção de estirpes de vírus que tenham sido submetidos a mudanças de aminoácidos menores 
na região alvo do epitopo. 

 Os MAbs utilizados neste kit não são grupo específicos e, por conseguinte, não pode ser utilizado para 
diferenciar entre os diferentes tipos de adenovírus e RSV. 

 O antígenos virais detectados em alguns espécimes diretos podem ser de vírus não viáveis e não pode ser 
isolado por meio de cultura. Isto é particularmente verdadeiro para RSV que é conhecida pela sua 
instabilidade e perda de viabilidade. 

 Um espécime Direta negativa deve ser inoculado numa cultura celular apropriada e incubada para isolar e 
identificar quaisquer vírus respiratório que possa estar presente na amostra. 

 Um resultado negativo um espécime direta ou cultivadas não descarta a presença do vírus. 
 O desempenho do kit só pode ser assegurada quando os componentes utilizados no ensaio são os 

fornecidos pela DHI. 
 O armazenamento prolongado dos reagentes DFA sob a luz brilhante irá diminuir a intensidade da 

coloração. 
 Coloração luminosa de fundo pode ocorrer com amostras contaminadas com de Staphylococcus aureus as 

estirpes que contêm grandes quantidades de proteína A. A proteína A ligara às porções de anticorpos Fc 
conjugados. Esta ligação pode ser distinguida de ligação ao antígeno viral com base na morfologia, isto é, 
S.aureus-bound fluorescência  aparece como pequena (~ 1 mícron de diâmetro), pontos brilhantes. Os 
resultados de culturas de células com a contaminação bacteriana deve, portanto, ser interpretados com 
cautela. 

 

VALORES ESPERADOS 
Infecções por vírus respiratórios são muitas vezes sazonais, a gripe geralmente se estende de novembro a 
abril, no hemisfério norte, e infecções de adenovírus que ocorrem mais frequentemente durante o final do 
inverno ao início do verão. O RSV geralmente é uma infecção sazonal (inverno e início da primavera), bem 
como, com as epidemias que dura até cinco meses, enquanto surtos causados por vírus parainfluenza podem 
ocorrer ao longo de um ano. 
 
Os estudos clínicos descritos na CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO ESPECÍFICOS foram composto de amostras 
respiratórias coletadas durante o inverno para primavera meses iniciais de 2005/2006. A prevalência dos vírus 
respiratórios entre a população de espécimes, coletados prospectivamente e testado fresco é observado na 
Tabela 2 abaixo (também, ver Estudo 1-DS na CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO ESPECÍFICOS). 
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Tabela 2.  Prevalencia de los virus Respiratorios entre la población 
 

Valores previstos Adeno Flu A Flu B Para 1 Para 2 Para 3 VRS 
Amostras frescas 
(n = 526) 18 32 19 2 0 5 18 

Prevalência 5.5% 9.8% 5.8% 0.6% 0% 1.5% 5.5% 

 
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO 
Este estudo incluiu oitocentos e quarenta e nove (849) exemplares avaliados por este produto Sujeito ("Subject 
Results") e um kit Comparador atualmente comercializado para Triagem e Identificação DFA ("Comparator 
Results"). Todas as 849 amostras foram estudadas através de ensaios de amostras direta (DS), com 22 destas 
amostras com números de células suficientes para ser avaliada, e um outro que não podiam ser avaliados 
porque exibiu coloração não específica do Reagente DFA gamaglobulina normal, 520 das amostras também 
foram estudados por um método Cultura Celular (CC) com uma amostra não avaliadas porque produziu uma 
monocamada de cultura de células tóxico. Todos, menos 30 dos espécimes foram coletados prospectivamente 
durante a temporada de 2005-2006, os 30 espécimes tinham sido arquivados, como parainfluenza positivo. 
Além disso, um conjunto de 81 isolados clínicos foram testados por métodos apenas CC. As avaliações foram 
realizadas em três locais de laboratório: (1) um laboratório de referência no nordeste dos Estados Unidos, (2) 
Um laboratório do hospital no nordeste do Estados Unidos; e (3) um laboratório de referência interna 
utilizando espécimes coletados a partir de um laboratório do hospital externo. 
 
O percentual de concordância foi calculado entre este produto e o comparado para os espécimes coletados 
prospectivamente. Para o Reagente de Triagem DFA Vírus Respiratórios: 
 Pelo método DS usando amostras frescas, acordo positivo por cento é de 95,5% e concordância negativa 

por cento é de 98,3% (ver Tabela 3). Pelo método DS usando amostras congeladas, tanto acordo positivo 
por cento e acordo negativa por cento são de 100% (ver Tabela 4). 

 Pelo método CC usando amostras congeladas, tanto acordo positivo por cento e acordo negativa por cento 
são de 100% (ver Tabela 5).  

 [Ver resultados de estudos individuais, abaixo:]  
 

Tabela 3. Overall Direct Specimen Results (Fresh Specimens) 
 

DM – frescas 
326 amostras Negativo Rastreio + Adeno Flu A Flu B Para 1 Para 2 Para 3 VRS 

Comparator 
Results: 236 90 18 32 18 2 0 2 18 

Subject Results: 232 94 18 32 19 2 0 5 18 

Percentagem 
positiva de 

concordância* 
(PPA) 

 95,5% 100,0% 100% 100% 100% – 100% 100% 

95% CI**- PPA  89,0-98,2% 82,4-
100% 

89,3-
100% 

82,4-
100% 

34,2-
100% – 

34,2-
100% 

82,4-
100% 

Percentagem 
negativa de 

concordância** 
(NPA) 

98,3%  100% 100% 98,7% 100% 100% 96,7% 100% 
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DM – frescas 
326 amostras Negativo Rastreio + Adeno Flu A Flu B Para 1 Para 2 Para 3 VRS 

95% CI – NPA 95,7-99,3%  95,2-
100% 

94,2-
100% 

92,9-
99,8% 

96,0-
100% 

96,1-
100% 

90,8-
98,9% 

95,2-
100% 

*“Positive Percent Agreement”, ou valores “PPA”, foram calculados de acordo com {[Total Number of Positive Results in Agreement by both Subject and 
Predicate Tests) dividido por [(Total Number of Positive Results in Agreement by both Subject and Predicate Tests) mais (Number of Results Positive by 
Predicate but Negative by Subject)]} multiplicado por 100%. 
**“95% CI” refere-se aos intervalos de confiança a 95%, que foram calculados de acordo com o método Exacto (Clopper, C. e S. Pearson, Biometrika 
26:404-413, 1934). 
 

Table 4. Overall Direct Specimen Results (Frozen Specimens) 

DS - frozen 
474 specimens Negativo Rastreio + Adeno Flu A Flu B Para 1 Para 2 Para 3 VRS 

Comparator Results: 306 168 8 85 19 3 3 9 51 

Subject Results: 306 168 8 85 19 3 3 9 51 

PPA  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

95% CI – PPA  97,8-100% 63,1-
100% 

95,7-
100% 

82,3-
100% 

38,3-
100% 

38,3-
100% 

70,1-
100% 

93,0-
100% 

NPA 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

95% CI– NPA 98,8-100%  97,7-
100% 

95,6-
100% 

97,6-
100% 

97,8-
100% 

97,8-
100% 

97,6-
100% 

96,7-
100% 

 
Tabela 5. Overall Cell Culture Results (Frozen Specimens) 

CC - frozen 
490 specimens Negativo Rastreio + Adeno Flu A Flu B Para 1 Para 2 Para 3 VRS 

Comparator Results: 309 181 13 93 23 6 4 9 49 

Subject Results: 309 181 13 93 23 6 4 9 49 

PPA  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

95% CI – PPA  98,0-
100% 

73,4-
100% 

95,2-
100% 

83,1-
100% 

55,7-
100% 

45,4-
100% 

65,5-
100% 

91,3-
100% 

NPA 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

95% CI – NPA 98,5 – 
100%  97,3-

100% 
95,0-
100% 

97,1-
100% 

97,4-
100% 

97,4-
100% 

96,6-
100% 

96,6-
100% 

 

Espécimes e cultura isoladas utilizado nestes estudos veio de aspirados nasofaringe (NP), lavados, esfregaço, 
lavagens dos brônquios alveolar (BAL) e / ou secreção traqueal. 
 
Tabela 6 resume os dados demográficos da idade dos participantes de acordo com os resultados dos testes 
para uma população de 326 
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Table 6. Edad distribución 

Virus: 
Age:* Adeno Flu A Flu B Para 1 Para 2 Para 3 VRS Negativo 

Totals 18 32 18 2 0 2 18 236 

<1m 0 0 0 0 0 0 2 1 

1m to 2y 8 9 4 1 0 2 8 80 

2y to12y 8 7 6 0 0 0 1 42 

12y to18y 1 1 5 0 0 0 0 8 

18y to 21y 0 0 1 0 0 0 0 2 

>21y 0 12 1 0 0 0 1 78 

Não relatado 1 3 1 1 0 0 6 25 
*Age:  m = months, y a = years 

 

Espécimes Coletados Prospectivamente 
Sites Estudo Clínico 1, 2 e 3 de dados gerados para amostra direta (DS) testes de acordo com o desenho do 
estudo resumidos para cada site. 
 
Sites estudos clínicos 2 e 3 dados gerados para a cultura celular (CC) de teste de acordo com o desenho do 
estudo, conforme resumido para cada local direto. 
 
Estudo 1-DS – Método Amostra Direta  
O estudo consistiu de um total de 329 espécimes frescos submetido de fevereiro a maio de 2006, para o 
laboratório para testes de vírus respiratórios. As lâminas foram preparadas a partir de células lavadas com PBS 
das amostras frescas e fixados de acordo com o protocolo prescrito.  

 
As lâminas foram armazenadas a –70°C até que o teste fosse realizado. As lâminas foram levados até à 
temperatura ambiente e coradas de acordo com o procedimento do folheto do produto coparativo (mesmo 
procedimento para ambos produtos). Três (3) amostras foram encontrados contedo um número insuficiente 
de células para a interpretação dos resultados DS, deixando 326 exemplares para avaliação. Os resultados 
destes testes estão resumidos na Tabela 7 a seguir: 
 

Tabela 7.  Estudio 1-DM – Resultados Amostra Direta 
 

326  
specimens Negativo Rastreio + Adeno Flu 

A 
Flu 
B 

Para 
1 

Para 
2 

Para 
3 VRS 

Comparator Results  236 90 18 32 18 2 0 2 18 

Subject Results: 232 94 18 32 19 2 0 5 18 

PPA  100% 100% 100% 100% 100% --- 100% 100% 

95% CI – PPA  95,1% - 
100% 

79,3% - 
100% 

87,3% - 
100% 

79,3% - 
100% 

29,0% - 
100% --- 29,0% - 

100% 
79,3% - 
100% 

NPA 98,3%  100% 100% 98,7% 100% 100% 96,7% 100% 
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326  
specimens Negativo Rastreio + Adeno Flu 

A 
Flu 
B 

Para 
1 

Para 
2 

Para 
3 VRS 

95% CI – NPA 95,4% - 
99,5%  94,2% - 

100% 
93,0% - 
100% 

92,2% - 
>99,9% 

95,2% - 
100% 

95,3% - 
100% 

90,5% - 
99,3% 

94,2% - 
100% 

 

Com a exceção de quatro amostras, os resultados do teste DS foram concordante para a triagem e para a 
identificação dos vírus individuais, o dispositivo comparador identificou quatro amostras como sendo negativo 
enquanto o dispositivo sujeito identificou como infecções uma gripe B e três como Parainflueza 3. Todos 
menos um dos três espécimes Parainfluenza foram confirmados por cultura, este um, embora fortemente 
positiva pelo ensaio Sujeito, não pôde ser cultivado para confirmar como Parainfluenza 3. O método de cultura 
não foi realizada sobre o resto dos espécimes. 
 
Estudo 2-DS – Método Amostra Direta  
O estudo consistiu de 192 amostras submetidas ao laboratório para testes de vírus respiratórios durante 
dezembro de 2005 a fevereiro de 2006, com o material de amostra residual armazenado a –70°C, a partir de 
alguns dias a 2 meses. As amostras congeladas foram descongeladas e processado entre 13 fevereiro - 17 
fevereiro 2006 de acordo com o procedimento do folheto do produto comparadores (mesmo procedimento 
para ambos produtos).  
 
As lâminas foram preparadas a partir de amostras de acordo com as instruções descritas no folheto 
informativo do dispositivo de comparadores. Essas lâminas foram coradas tanto com a Comparador e 
dispositivos Sujeito e interpretados de acordo com o procedimento de inserção do produto do dispositivo 
comparador (mesmo procedimento para tanto Sujeito e dispositivos Comparador). Todos os espécimes 
congelado / descongelado teve células intactas suficientes para a interpretação. Os resultados destes testes 
estão resumidos na Tabela 8 abaixo: 
 

Tabela 8.  Estudio 2-DM – Resultados Amostra Direta 
 

192  
specimens Negativo Rastreio + Adeno Flu A Flu B Para 1 Para 2 Para 3 VRS 

Comparator 
Results: 142 50 2 26 3 1 1 0 17 

Subject 
Results: 142 50 2 26 3 1 1 0 17 

PPA  100% 100% 100% 100% 100% 100% – 100% 

95% CI – PPA  
91,5% -  
100% 

29,0% - 
100% 

84,8% - 
100% 

38,3% - 
100% 

16,8% - 
100% 

16,8% - 
100% – 80,5% - 

100% 

NPA 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

95% CI – NPA 96,8% - 
99,5%  92,6% - 

100% 
96,2% - 
100% 

96,8% - 
>99,9% 

96,8% - 
100% 

96,8% - 
100% 

96,8% - 
100% 

89,4% - 
100% 

 

Os resultados do teste DS eram concordantes para ambos na Triagem e dos reagentes Identificação das 
amostras. 
 
Estudo 2-CC – Método de Cultura de Células 
As mesmas 192 que foram avaliados por testes DS também foram processados de acordo com o procedimento 
de cultura de células (o mesmo procedimento para o produto sujeito e dispositivos comparador). 
Resumidamente, 200 uL das amostras foram inoculadas em cada um dos quatro monocamadas de R-Mix 
demasiado FreshCells contida shell-vials os quais foram centrifugados durante 60 minutos a 700xg e incubadas 
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durante 24 horas a 35°C a 37°C. Os shell-vials foram processados de acordo com as instruções detalhadas no 
folheto informativo do dispositivo comparador. Os resultados destes testes estão resumidos na Tabela 9 a 
seguir: 

Tabela 9. Estudo 2-CC - Resultados Cultura de Células 

192  
specimens Negativo Rastreio + Adeno Flu A Flu B Para 1 Para 2 Para 3 VRS 

Comparator 
Results: 142 50 3 26 3 1 1 0 16 

Subject 
Results: 142 50 3 26 3 1 1 0 16 

PPA  100% 100% 100% 100% 100% 100% – 100% 

95% CI – PPA  91,5% - 
100% 

38,3% - 
100% 

84,8% - 
100% 

38,3% - 
100% 

16,8% - 
100% 

16,8% - 
100% – 77,3% - 

100% 
NPA 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

95% CI – NPA 96,8% - 
99,5%  96,8% - 

100% 
96,2% - 
100% 

96,8% - 
>99,9% 

96,8% - 
100% 

96,8% - 
100% 

96,8% - 
100% 

96,4% - 
100% 

 

Os resultados dos testes CC eram concordantes para ambos da Triagem e da Identificação de vírus específicos. 
 
Estudo 3-DS – Método Amostra Direta 
O estudo consistiu de 298 espécimes originalmente recebidos por um laboratório do hospital no leste dos EUA 
para testes de vírus respiratório durante janeiro a março de 2006, com o material de amostra residual 
armazenada a –70°C a partir de 3 a 6 meses. As amostras congeladas foram enviadas para DHI, onde foram 
descongeladas e processadas entre 30 de Maio e 1 de Junho de 2006, de acordo com a bula do produto do 
dispositivo comparador. Todas as amostras utilizadas no estudo foram testadas tanto pelo DS e procedimentos 
CC, conforme detalhado no folheto informativo do produto do dispositivo de comparadores, no entanto, um 
total de 16 amostras eram inadequadas para a interpretação de DS resultados da mancha (15 foram 
encontrados para conter um número insuficiente de células, e um outro espécime exibiram coloração não 
específica com o reagente de Gama Globulina DFA normal), deixando 282 espécimes para avaliação abaixo. 
 
Os resultados do método DS para estas amostras testadas usando o Comparador e dispositivo Sujeitos 
encontram-se resumidos na Tabela 10: 

 
Tabela 10.  Estudo 3-DS – Resultados Amostra Direta 

282 
specimens Negativo Rastreio + Adeno Flu A Flu B Para 1 Para 2 Para 3 VRS 

Comparator 
Results: 164 118 6 59 16 2 2 9 34 

Subject 
Results: 164 118 6 59 16 2 2 9 34 

PPA  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

95% CI – PPA  
96,2% -  
100% 

55,7% - 
100% 

92,7% - 
100% 

77,3% - 
100% 

29,0% - 
100% 

29,0% - 
100% 

65,5% - 
100% 

87,9% - 
100% 

NPA 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

95% CI – NPA 97,3% - 
100%  96,0% - 

100% 
92,7% - 
100% 

95,6% - 
>99,9% 

96,2% - 
100% 

96,2% - 
100% 

95,9% - 
100% 

91,3% - 
100% 
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Os resultados dos testes DS foram concordantes para a triagem e dos reagentes de identificação. Havia dez 
(10) exemplares identificados com co-infecções da seguinte forma: três (3) Flu A + Parainfluenza 3, 1 (uma) Flu  
 
B + Parainfluenza 2, 1 (uma) Flu B + Parainfluenza 3, 1 (uma) RSV Parainfluenza tipo 1 + 3 (três) RSV + 
Parainfluenza 3 e 1 (uma) adeno + Parainfluenza 3. Por causa dos dez (10) co-infecções, os negativos e 
positivos somam 292 resultados. 
 
Estudo 3-CC – Método de cultura celular  
As mesmas 298 amostras que foram avaliadas pelo DS testes também foram processados para o teste CC de 
acordo com o inserção do dispositivo comparador de produtos para cultura de células utilizando R-Mix Too 
FreshCells em placas multi-poços 24/48 poços. Os resultados destes testes estão resumidos na Tabela 11 
abaixo: 

Tabela 11.  Estudio 3-CC – Resultados Cultura Células 

298 
specimens Negativo Rastreio + Adeno Flu A Flu B Para 1 Para 2 Para 3 VRS 

Comparator 
Results: 167 131 10 67 20 5 3 9 33 

Subject 
Results: 167 131 10 67 20 5 3 9 33 

PPA  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

95% CI – PPA  96,6% - 
100% 

67,9% - 
100% 

93,5% - 
100% 

81,0% - 
100% 

51,1% - 
100% 

38,3% - 
100% 

65,5% - 
100% 

87,6% - 
100% 

NPA 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

95% CI – NPA 97,3% - 
100%  96,3% - 

100% 
93,2% - 
100% 

96,0% - 
>99,9% 

96,4% - 
100% 

96,5% - 
100% 

96,3% - 
100% 

95,5% - 
100% 

 
Os resultados dos testes CC eram concordantes para ambos a triagem e os reagentes de identificação. Havia 
dezesseis (16) co-infecções do seguinte modo: três (3) da gripe A + Parainfluenza 3, um (1) da gripe A + 
Parainfluenza tipo 1, um (1) da gripe A + Parainfluenza  tipo 2, dois (2) da gripe A + RSV , um (1) da gripe A + 
adeno, um (1) da gripe B + Parainfluenzatipo 2, um (1) da gripe B + Parainfluenza 3, um (1) da gripe B + RSV, 
um (1) de RSV + Parainfluenza tipo 1, dois ( 2) + RSV Parainfluenza 3, um (1) + adeno Parainfluenza tipo 1 e 1 
(um) + adeno Parainfluenza 3. Devido à dezesseis (16) co-infecções, os negativos e positivos na tabela 
adicionar até 314 resultados de identificação. 
 

Espécimes de Arquivo Não Prospectivos 
Devido à baixa prevalência relativa de infecções parainfluenza em populações de amostras respiratórias, 
alguns espécimes nos estudos detalhados acima foram reativos com o Reagentes DFA Parainfluenza. Para 
demonstrar melhor as características de desempenho da Reagentes DFA Parainfluenza, espécimes originais 
congelados previamente determinados para conter parainfluenza (tipos 1, 2, ou 3) durante o "período 
respiratória" 2006 foram obtidos a partir de um laboratório adicionais, e foram testados num laboratório de 
referência usando os dispositivos Sujeito e Comparador pelo método direto (Estudo 3a-DS, ver Tabela 12, 
abaixo). As mesmas amostras foram testadas pelo método de cultura celular (ver Tabela 13). Resultados 
originais apresentados pelo laboratório eram desconhecidos para o investigador do estudo. Embora o projeto 
de estudo tem um viés de seleção, este estudo oferece informações mais analíticas sobre a capacidade do 
teste para detectar vírus Parainfluenza. 
 
Estudo 3a-DS – Método Amostra Direta  
O estudo consistiu de 30 espécimes originalmente recebidos por um laboratório do hospital na Itália para 
testes de vírus respiratórios durante o período de outubro de 2005 a abril de 2006, com o material de amostra 
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residual armazenada a -70 º C de 2 a 6 meses. Os espécimes congelados foram enviados para DHI, onde foram 
descongeladas e processados, entre 7 e 8 de junho de 2006, de acordo com o protocolo prescrito. Todas as 
amostras utilizadas no estudo foram testadas tanto pelo DS e procedimentos CC, conforme detalhado no 
folheto informativo do produto e do dispositivo Comparador, no entanto, um total de quatro amostras foram 
encontrados para conter um número insuficiente de células para a interpretação de resultados DS, deixando 
26 espécimes. 
 
Os resultados DS para estes espécimes testados utilizando os dispositivos comparador e sujeitos encontram-se 
resumidos na Tabela 12 abaixo: 
 

Tabela 12. Estudo 3a-DS – Resultados Amostra Direta 
 

26 muestras Negativo Rastreio + Adeno Flu A Flu B Para 1 Para 2 Para 3 VRS 

26 
specimens 9 17 0 0 0 1 5 11 0 

Comparator 
Results: 8 18 0 0 0 1 5 12 0 

Subject 
Results:  100% – – – 100% 100% 100% – 

PPA  
78,4% -  
100% 

– – – 16,8% - 
100% 

51,1% - 
100% 

70,0% - 
100% – 

95% CI – PPA 88,9%  100% 100% 100% 100% 100% 85,7% 100% 

NPA 54,3% - 
>99,9%  79,3% - 

100% 
79,3% - 
100% 

79,3% - 
100% 

78,4% - 
100% 

73,4% - 
100% 

46,7% - 
99,5% 

79,3% - 
100% 

 

Com a exceção de um espécime, os resultados dos testes DS foram concordantes para a tela e para a 
identificação de vírus individuais, o dispositivo sujeito identificado um espécime como positivo para 
Parainfluenza 3, enquanto o dispositivo comparador foi negativo para este espécime. 
 
Estudo 3a-CC – Método de Cultura Celular  
As mesmas 30 amostras congeladas que foram avaliadas pelo DS testes também foram processados para o 
teste CC de acordo com a bula do produto do dispositivo comparador de cultura celular utilizando R-Mix 
FreshCells em placas de multi-poços 48/24-poços. Uma amostra foi considerada inadequada para o teste de 
CC. Os resultados destes testes estão resumidos na Tabela 13 abaixo: 
 

Tabela 13.  Estudo 3a-CC – Resultados Cultura de Células 
 

29 muestras Negativo Rastreio + Adeno Flu A Flu B Para 1 Para 2 Para 3 VRS 
29  

specimens 8 21 0 0 0 3 5 13 0 

Comparator 
Results: 8 21 0 0 0 3 5 13 0 

Subject  
Results:  100% – – – 100% 100% 100% – 

PPA  81,8% - 
100% – – – 38,3% - 

100% 
51,1% - 
100% 

73,4% - 
100% – 

95% CI – PPA 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

NPA 62,8% - 
100%  81,8% - 

100% 
81,8% - 
100% 

81,8% - 
100% 

79,3% - 
100% 

77,3% - 
100% 

62,8% - 
100% 

81,8% - 
100% 
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Os resultados dos testes CC foram concordantes para a Triagem e identificação dos reagentes. 
 
Amostras Não Prospectivas de Isolados Clínicos  
Para demonstrar ainda mais a proficiência do exame no dispositivo sujeito, um estudo foi realizado utilizando 
uma coleção de isolados clínicos conhecido por conter vírus respiratórios que haviam sido congelados a partir 
da temporada respiratória 2005/2006 . Estes espécimes foram selecionados porque foram previamente 
demonstrados que contêm, pelo menos, um dos sete analitos detectados pelo dispositivo sujeito. 
 
Estudo 3b-CC – Método Cultura Celular  
Um total de 81 isolados clínicos de um repositório de arquivo congeladas foram processadas de acordo com o 
protocolo do produto Sujeito e dispositivo Comparador para cultura de células utilizando R-Mix FreshCells 
culturas shell-vials. Os resultados destes testes estão resumidos na Tabela 14 abaixo: 
 

Tabela 14.  Estudo 3b-CC – Resultados Cultura de Células 
 

81  
specimens Negativo Rastreio +  Adeno Flu A Flu B Para 1 Para 2 Para 3 VRS 

Comparator 
Results: 0 81 11 18 17 4 1 26 5 

Subject  
Results: 0 81 11 18 17 4 1 26 5 

PPA  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

95% CI – PPA  94,6% - 
100% 

70,0% - 
100% 

79,3% - 
100% 

78,4% - 
100% 

45,4% - 
100% 

16,8% - 
100% 

84,8% - 
100% 

51,1% -  
100% 

NPA   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

95% CI – NPA  97,3% - 
100% 

93,8% - 
100% 

93,1% - 
100% 

93,2% - 
100% 

94,3% - 
100% 

94,5% - 
100% 

92,2% - 
100% 

94,2% -  
100% 

 

Os resultados dos testes CC eram concordantes para ambos os reagentes na Triagem e Identificação de vírus 
específicos. Devido à uma co-infecção, Parainfluenza Parainfluenza 1 + 3, os resultados positivos de 
identificação somaram 82. 
 
Testando a Reatividade Cruzada  
Os reagentes foram testados para reatividade cruzada contra uma ampla variedade de células e de 
microrganismos. Nenhuma reatividade cruzada foi observada para as cepas de vírus (64 cultivados e 
processados para coloração) ou por 18 tipos cultura de células. Dezanove (19), culturas bacterianas foram 
coradas e examinadas por buscando reatividade cruzada, incluindo o Staphylococcusaureus, uma bactéria, 
produtora de proteína-A. Demonstrou coloração como pequenos pontos de fluorescência (ver LIMITAÇÕES DE 
PROCESSO), enquanto todas as outras culturas bacterianas foram negativos. [Ver Tabela 15 para os resultados 
do estudo de reatividade cruzada. A tabela indica quais os organismos que foram reativos com Reagente de 
DFA.] 
 
As condições rigorosas para testes de reatividade cruzada foram alcançados usando a maior concentração de 
reagentes DFA e títulos elevados de microrganismos. Os reagentes DFA (isto é, os anticorpos monoclonais 
diretamente fluoresceínados) foram preparados em 1,5 x a concentração que é fornecido com o kit. Cada um 
dos vírus testados foi preparado como monocamadas de células infectadas (250 células infectadas inoculada 
num shell-vial de cultura e incubou-se durante 24 a 48 horas, para se obter uma infecção de 3 + a 4 +), e 
processados e corados com a Reagentes 1.5X DFA de acordo com o procedimento pormenorizado na presente 
inserção do produto. As estirpes bacterianas foram cultivadas, processados como suspensões, então marcadas 
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sobre lâminas de microscópio (rendimento> 150 bactérias por campo de microscópio 400X), em seguida, 
coradas com a 1.5X DFA Reagentes de acordo com o procedimento descrito nesta pastilha produto. As culturas 
celulares foram coradas como monocamadas confluentes. 
 

Tabela 15.  Resultados do estudo de Reatividade Cruzada 
 

 
DFA Reagentes 

(Resultados são positivos (+) ou negativos (–)  
para Reactividade 

Organisms Strain Adeno Flu A Flu B Para 1 Para 2 Para 3 VRS 

Adenovirus 

Tipo 1 + – – – – – – 
Tipo 3 + – – – – – – 
Tipo 5 + – – – – – – 
Tipo 6 + – – – – – – 
Tipo 7 + – – – – – – 

Tipo 10 + – – – – – – 
Tipo 13 + – – – – – – 
Tipo 14 + – – – – – – 
Tipo 18 + – – – – – – 
Tipo 31 + – – – – – – 
Tipo 40 + – – – – – – 
Tipo 41 + – – – – – – 

Influenza A 

Mexico/4108/2009 
(H1N1) from CDC* – + – – – – – 

California/07/2009 
(H1N1) from CDC* – + – – – – – 

Aichi (H3N2) – + – – – – – 
Mal (H1N1) – + – – – – – 

Hong Kong (H3N2) – + – – – – – 
Denver (H1N1) – + – – – – – 
Port Chalmers 

(H3N2) – + – – – – – 

Victoria (H3N2) – + – – – – – 
New Jersey (HSWN1) – + – – – – – 

WS (H1N1) – + – – – – – 
PR (H1N1) – + – – – – – 

Influenza B 

Hong Kong – – + – – – – 
Maryland – – + – – – – 

Mass – – + – – – – 
Taiwan – – + – – – – 

GL – – + – – – – 
Russia – – + – – – – 

VRS 
Long – – – – – – + 
Wash – – – – – – + 
9320 – – – – – – + 

Parainfluenza 1 C-35 – – – + – – – 
Parainfluenza 2 Greer – – – – + – – 
Parainfluenza 3 C 243 – – – – – + – 

Parainfluenza 4a M-25 – – – – – – – 
Parainfluenza 4b CH19503 – – – – – – – 
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DFA Reagentes 

(Resultados são positivos (+) ou negativos (–)  
para Reactividade 

Organisms Strain Adeno Flu A Flu B Para 1 Para 2 Para 3 VRS 

Metapneumovirus 

A1 – – – – – – – 
A2 – – – – – – – 
B3 – – – – – – – 
B4 – – – – – – – 

Coronavirus OC43 – – – – – – – 
229E – – – – – – – 

Rhinovirus 39 209 Picornavirus – – – – – – – 
Virus del Herpes 

simple Tipo 1 
1F – – – – – – – 

MacIntyre – – – – – – – 
Virus del Herpes 

simple Tipo 2 
MS – – – – – – – 

Strain G – – – – – – – 

Cytomegalovirus 
Towne – – – – – – – 
Davis – – – – – – – 

AD169 – – – – – – – 

Varicella-zoster Webster – – – – – – – 
Ellen – – – – – – – 

Echovirus 

9 – – – – – – – 
11 – – – – – – – 
30 – – – – – – – 
34 – – – – – – – 

Coxsackievirus 

B1 – – – – – – – 
B2 – – – – – – – 
B3 – – – – – – – 
B4 – – – – – – – 
B5 – – – – – – – 
B6 – – – – – – – 

Paperas – – – – – – – 
Rubeola (sarampión) – – – – – – – 
BACTERIA        
Acholeplasma laidlawii – – – – – – – 
Bordetella bronchiseptica – – – – – – – 
Bordetella pertussis – – – – – – – 
Chlamydia pneumoniae – – – – – – – 
Clostridium diphtheriae – – – – – – – 
Haemophillus influenzae Tipo A – – – – – – – 
Klebsiella pneumoniae – – – – – – – 
Listeria pneumophila – – – – – – – 
Moraxella cartarrhalis – – – – – – – 
Mycobacterium avium  – – – – – – – 
Mycobacterium intracellulare – – – – – – – 
Mycoplasma hominis Tipo 1 – – – – – – – 
Mycoplasma orale – – – – – – – 
Mycoplasma pneumoniae – – – – – – – 
Mycoplasma salivarium – – – – – – – 
Pseudomonas aeruginosa – – – – – – – 
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DFA Reagentes 

(Resultados são positivos (+) ou negativos (–)  
para Reactividade 

Organisms Strain Adeno Flu A Flu B Para 1 Para 2 Para 3 VRS 
Streptococcus pneumoniae – – – – – – – 
Streptococcus pyogenes – – – – – – – 
Ureaplasma urealyticum – – – – – – – 
CELL CULTURES 
A549  – – – – – – – 
BGMK – – – – – – – 
HEp-2  – – – – – – – 
LLC-MK2 – – – – – – – 
MDCK – – – – – – – 
MRC-5 – – – – – – – 
MRHF – – – – – – – 
Mv1Lu  – – – – – – – 
NCI-H292 – – – – – – – 
pCMK – – – – – – – 
pRhMK – – – – – – – 
pRK – – – – – – – 
RD – – – – – – – 
RhMK II  – – – – – – – 
R-Mix – – – – – – – 
R-Mix Too – – – – – – – 
Vero – – – – – – – 
WI-38 – – – – – – – 
* Embora este ensaio foi mostrado para detectar o vírus da gripe H1N1 de 2009 em dois isolados em cultura, as características deste dispositivo, 
com as amostras clínicas que são positivas para o vírus da gripe H1N1 2009 desempenho não foi estabelecida. O Kit D3 Ultra DFA Vírus 
Respiratório Triagem & ID pode distinguir entre vírus influenza A e B, mas não pode diferenciar os subtipos de gripe. 

 

ASSISTÊNCIA  
Para fazer uma encomenda ou obter Assistência Técnica, por favor contacte um Representante da Quidel 
através do número 800.874.1517 (nos EUA) ou 858.552.1100 (fora dos EUA), de segunda a sexta, das 8:00 às 
17:00, horário da Costa Leste. As encomendas também podem ser feitas por fax no número 740.592.9820. 
Para assistência via e-mail, contacte customerservice@quidel.com or technicalsupport@quidel.com. 
 
Para serviços fora dos EUA, por favor contacte o seu distribuidor local. Podem ser obtidas informações 
adicionais sobre a Quidel, os nossos produtos e distribuidores no nosso portal quidel.com. 
 
BIBLIOGRAFIA  
1. FDA Guidance Document:  In Vitro Diagnostic Devices to Detect Influenza A Viruses: Labeling and 

Regulatory Path; Issued 4/10/2006. 
2. Englund, J.A., (2002). Antiviral therapy of influenza. Semin. Pediatr. Infect. Dis., 13(2):120-128. 
3. Patel, N., Hartwig, R., Kauffmann, L. and Evans, M. (2000). Rapid influenza A and B culture 20-hour 

detection using R-Mix: A new gold standard. Presented at The Sixteenth Annual Clinical Virology 
Symposium, April 30-May 3, Clearwater Beach, FL. 

4. Rodriguez, W.J., Schwartz, R.H. and Thorne, M.M. (2002). Evaluation of diagnostic tests for influenza in a 
pediatric practice. Pediatr. Inf. Dis. J., 3:193-6. 

5. Gould, I.M. (2002). Antibiotic Policies and control of resistance. Curr. Opin. Infect. Dis., 15(4):395-400. 
6. Bischofberger, N., Webster, R.G. and Laver, G. (1999). Disarming Flu Viruses. Scientific American, January. 



 

D3 Ultra DFA Respiratory Virus Screening & ID Kit Page  29 / 31 

Wiedbrauk, D.L. and Johnston, S.L.G. (1993). Chapter 17, Influenza Virus. In: Manual of Clinical Virology. 
New York, Raven Press, 127-140. 

7. Foy, H.M. (1997). Adenoviruses. In: Evans, A., Kaslow, R., eds. Viral Infections in Humans: Epidemiology and 
Control. 4th ed., New York, Plenum, 119-138. 

8. Easton, A.J., Eglin, R.P. (1989). Epidemiology of Parainfluenza virus type 3 in England and Wales over a 10 
year period. Epidemiol. Infect., 102:531-535. 

9. Fete, T.J., Noyes, B. (1996). Common (but not always considered) viral infections of the lower respiratory 
tract. Pediatr. Ann., 25:10), 577-584. 

10. Hall, C.B. (1981). Respiratory Syncytial Virus. In: Feigin, R. D., Cherry, J.D., eds. Textbook of Pediatric 
Infectious Diseases,  Phila., W.B. Saunders, 1247-1267. 

11. Hall, C.B., Hall, W.J., Gala, C.L., MaGill, F.B., Leddy, J.P. (1984). Longterm prospective study in children after 
Respiratory Syncytial Virus infection. J. Pediatr., 105:358-364. 

12. Falsey, Ann R. and Walsh, E.E. (2000). Respiratory Syncytial Virus Infection in Adults. Clinical Microbiology 
Reviews 13(3):371-384. 

13. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL), 5th edition, 2007, CDC-NIH manual. 
http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl5/bmbl5toc.htm] 

14. Biosafety Manual, 3rd edition, 2004. World Health Organization [Manual may be available in additional 
languages; refer to WHO web page 
http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_2004_11/en/] 

15. Laboratory Biosafety Guidelines, 3rd edition, 2004. Published by authority of the Minister of Health, Population and 
Public Health Branch, Centre for Emergency Preparedness and Response [Guideline is available in French or English; 
refer to web page [http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lbg-ldmbl-04/index.htmL] 

16. Clinical and Laboratory Standards Institute. Viral Culture; Approved Guidelines. CLSI document M41-A 
[ISBN 1562386239]. Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, 
PA 19087-1898, USA 2006. 

17. Eisenberg, Henry D. (1992).  Clinical Microbiology Procedures Handbook, published by American Society for 
Microbiology, Washington DC, pg. 8.2.3. 

18. Clinical and Laboratory Standards Institute.  Viral Culture; Approved Guidelines.  CLSI document M41-A 
[ISBN 1562386239]. Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, 
Pennsylvania 19087-1898, USA 2006, Section 7.4. 

19. Clinical and Laboratory Standards Institute. Viral Culture; Approved Guidelines. CLSI document M41-A 
[ISBN 1562386239]. Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, 
Pennsylvania 19087-1898, USA 2006, 

20. Isenberg, Henry D., 2004. Clinical Microbiology Procedures Handbook, published by American Society for 
Microbiology, Washington DC, 10.7.1 – 10.7.10. 

21. Leland, Diane S. (1996). Clinical Virology, published by W.B. Saunders, Philadelphia, PA. 
 
 

01-010000.v2 – D3 Ultra DFA Respiratory Virus Screening & ID Kit  
 

 
 

 

 
MDSS GmbH 
Schiffgraben 41 
30175 Hannover,  
Germany 



 

D3 Ultra DFA Respiratory Virus Screening & ID Kit Page  30 / 31 

 
 
 
 
 
Diagnostic Hybrids, Inc. – a subsidiary of Quidel Corporation 
2005 East State Street, Suite 100 
Athens, OH 45701 USA 
quidel.com PI1670001PT00 (05/19) 



 

D3 Ultra DFA Respiratory Virus Screening & ID Kit Page  31 / 31 

GLOSSARY 

 

 


	FINALIDADE DE USO
	RESUMO E EXPLICACão DO TEST
	Influenza vírus
	Adenovírus
	Virus Parainfluenza
	Virus Respiratório Sincicial (RSV)

	PRINCÍPIO DO PROCEDIMENTO
	REAGENTES
	Preparacão da Solucão de lavaGEM 1X
	ESTABILIDADE
	Transporte e Armazenagem da Amostra
	Teste em Cultura de Células
	Preparação de Amostras
	Teste na Amostra Direta
	Teste de Cultura de Células – Tubo de Cultura
	Se o resultado for positivo para o vírus respiratório, processar uma cultura replicada reservada como uma suspensão de células e fazer o procedimento de coloração usando a lâmina reservada de 8 poços, a fim de identificar qual o vírus respiratório est...
	Control de calidad
	Reagentes
	Cultura de Células


	VALORES ESPERADOS

