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Complexidade CLIA: ISENTA 

 
Para uso em diagnósticos in vitro. 
 
Pode encontrar um glossário dos símbolos em quidel.com/glossary. 
 

USO PRETENDIDO  
O teste QuickVue In-Line Strep A permite a rápida detecção do antígeno de estreptococos do grupo A, 
diretamente de swabs para coleta de amostras da garganta do paciente. O teste deve ser utilizado como 
auxiliar no diagnóstico de infecções por estreptococos do grupo A. Seu uso é destinado a profissionais da área 
médica. 
 

RESUMO E EXPLANAÇÃO  
Os Estreptococos do grupo A são organismos que tipicamente causam doenças como a tonsilite, a faringite e a 
escarlatina. Essas infecções podem levar a graves complicações, incluindo a febre reumática e 
glomerulonefrite aguda.1 O rápido diagnóstico e uma terapia adequada com antibióticos para combater as 
infecções por estreptococos do grupo A parecem ser os melhores meios de prevenir essas complicações. O 
modo tradicional de se detectar infecções por estreptococos do grupo A envolve a elaboração de uma cultura 
formada por amostras de swab de garganta ou outros exsudatos durante 24-48 horas, confirmando a beta-
hemólise e apresentando susceptibilidade à bacitracina. Geralmente outros grupos de estreptococos beta-
hemolíticos diferentes do Grupo A não são suscetíveis à bacitracina, oferecendo assim um diagnóstico 
provável da doença causada por estreptococos do grupo A.2  
 
O teste QuickVue In-Line Strep A é um imunoensaio de fluxo lateral, que utiliza processo de extração de 
antígeno no dispositivo. O teste contém um anticorpo altamente específico e sensível, que reage com o 
antígeno do Estreptococo do Grupo A e é específico para o grupo A, sem apresentar reatividade cruzada com 
outros grupos de estreptococos.  
 

PRINCÍPIO DO TESTE  
Para a realização do teste, é coletada uma amostra a partir de um swab para a garganta e esta é introduzida no 
Compartimento de Swabs no Cassete para Testes. As Soluções de Extração são então misturadas, ocasionando 
uma mudança de cor para o verde, e em seguida adicionadas ao Compartimento de Swabs, a fim de se extrair 
o componente antigênico das bactérias. 
  
A extração inicia-se instantaneamente, após a qual, a solução extraída flui do Compartimento de Swabs até a 
tira de teste por capilaridade. A amostra extraída flui através de uma área de etiquetas, que consiste de uma 
etiqueta cor-de-rosa contendo anticorpos policlonais leporinos anti-Estreptococos do Grupo A e uma etiqueta 
azul para controle. Se a solução extraída contiver antígenos do estreptococo do grupo A, o antígeno se ligará 
ao anticorpo na etiqueta de teste cor-de-rosa, que por sua vez, se ligará a um anticorpo leporino policlonal 
anti-Estreptococos do Grupo A localizado na membrana, formando uma linha de teste de tom cor-de-rosa ao 
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vermelho. Uma linha de controle azul surgirá também próxima à letra “C” no Cassete para Testes, indicando 
que os reagentes foram misturados e adicionados adequadamente, o volume de fluido colocado no Cassete 
para Testes foi apropriado e que ocorreu fluxo capilar. Deverá surgir sempre uma linha azul de controle em um 
Cassete para Testes que estiver funcionando de modo adequado. Se os Estreptococos do Grupo A não 
estiverem presentes ou sua presença ocorrer em níveis muito reduzidos, apenas uma linha azul de controle 
ficará visível. 
 

REAGENTES E MATERIAIS FORNECIDOS  
◼ Cassetes para Testes embalados individualmente (25): 

► Revestimento por membrana de anticorpos policlonais leporinos de Estreptococos do Grupo A  
◼ Frascos de Solução de Extração (25):  

► nitrito de sódio 4M (0,38 ml) e ácido acético 0,2M (0,43 ml) em uma ampola de vidro.  
◼ Swabs com pontas de rayon, esterilizados e embalados individualmente, em hastes de cor verde (25). 

► Swab estará estéril a não ser que o envelope esteja danificado ou aberto.  
◼ Swab para Controle Positivo (+) (1): 

► Estreptococos do Grupo A desativados por calor.  
◼ Swab para Controle Negativo (–) (1): 

► Estreptococos do Grupo C desativados por calor.  
◼ Folheto de instruções (1)  
◼ Cartão para Procedimento (1)  
◼ Kit para Extração (1): 

► 5 tubos e 5 conta-gotas descartáveis para uso exclusivo com as amostras do teste de proficiência. 
Consulte a seção sobre o teste de proficiência para obter as instruções de uso.  

 

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES  
◼ Para uso diagnóstico in vitro 
◼ Não utilize após a data de validade impressa na parte externa da embalagem.  
◼ Empregue as precauções adequadas durante a coleta, armazenagem, manuseio e descarte das amostras 

de pacientes e dos componentes do kit utilizados.  
◼ O uso de luvas de nitrila ou látex é recomendado para o manuseio de amostras de pacientes.3  
◼ O Cassete para Testes deve permanecer lacrado na embalagem metálica, até que esteja pronto para a 

utilização.  
◼ O frasco da solução de extração contém uma solução ácida. Se a solução entrar em contato com a pele ou 

os olhos, enxágüe-os usando grandes quantidades de água.  
◼ O frasco de solução de extração contém vidro, quebre-o com cuidado.  
◼ Se no frasco de solução de extração estiver faltando a ampola de vidro ou se a solução estiver verde antes 

da quebra da ampola, descarte-o e utilize um outro frasco de solução de extração. 
◼ Para se obter resultados precisos, as instruções do Folheto devem ser seguidas.  
◼ 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. 
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ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DO KIT  
Armazene o kit à temperatura ambiente, 59°F a 86°F (15°C a 30°C), protegido da luz solar direta. Os 
componentes do kit permanecerão estáveis até a data de validade impressa na parte externa da embalagem. 
Não congelar.  
 

COLETA E ARMAZENAGEM DA AMOSTRA  
A coleta de amostras deverá ser realizada apenas com os swabs esterilizados com pontas de rayon que 
acompanham o kit.  
 
Efetue a coleta das amostras utilizando swabs para a garganta, de acordo com os métodos clínicos padrão. 
Pressione a língua para baixo com uma espátula apropriada ou com uma colher. Tenha cuidado para não tocar 
o swab na língua, nas laterais ou no céu da boca. Friccione o swab na parte posterior da garganta, nas 
amígdalas e em quaisquer outras áreas onde houver vermelhidão, inflamação ou pus. Consulte alguns 
procedimentos-padrão, tais como o método de coleta descrito por Facklam.4 
 
Utilize apenas os swabs com pontas de rayon com hastes plásticas de cor verde que acompanham o kit para 
coletar as amostras de garganta. Outros tipos de swabs são incompatíveis com este teste, em virtude da 
dimensão reduzida de sua ponta, inclusive outros swabs de rayon. Recomenda-se que as amostras dos swabs 
sejam submetidas ao teste tão logo quanto possível após a coleta. Os swabs podem ser mantidos em qualquer 
tipo de tubo plástico limpo e seco durante 4 horas à temperatura ambiente (15°C a 30°C) ou refrigerados 
durante 24 horas (2°C a 8°C) antes do processamento do teste. O desempenho do teste em meio de transporte 
não foi avaliado, entretanto não se recomenda a utilização de carvão ou ágar como meio.  
 
Caso se deseje fazer uma cultura, passe levemente o swab em uma lâmina de ágar com 5% de sangue ovino 
antes de utilizar o swab para o teste QuickVue In-Line Strep A. Não realize o teste QuickVue In-Line Strep A 
antes de passar o swab no ágar, caso contrário a Solução de Extração destruirá as bactérias presentes no swab, 
desta forma incapacitando o organismo de produzir uma cultura bem-sucedida. De forma alternativa, as 
amostras do swab de garganta podem ser obtidas através de swabs duplos ou com dois swabs seqüenciais 
para o procedimento da cultura. 
 

CONTROLE DE QUALIDADE  
Recursos Intrínsecos para Controle  
O teste QuickVue In-Line Strep A contém recursos intrínsecos para controle. A recomendação do fabricante 
para a realização de um controle de qualidade diário é documentar esses controles para a primeira amostra 
testada a cada dia.  
 
É fornecido um controle para o procedimento de extração por intermédio de uma mudança de cor do 
transparente para o verde à medida que as soluções de extração são misturadas. A mudança de cor é uma 
indicação da integridade do reagente de extração e é também um sinal de que o procedimento de extração foi 
executado corretamente.  
 
A visualização do resultado com duas cores proporciona uma leitura clara para os resultados positivo e 
negativo O surgimento de uma linha azul de controle próxima à letra “C” fornece várias formas de controle. 
Primeiramente, os componentes de detecção da amostra e controle interno são processados 
simultaneamente, utilizando-se procedimentos idênticos; portanto, o surgimento da linha de controle garante 
que a atividade funcional do componente de detecção seja mantida. Em segundo lugar, o surgimento da linha 
de controle também assegura que a integridade do invólucro metálico tenha sido conservada e que o Cassete 
para Testes tenha sido armazenado de tal maneira a não comprometer sua funcionalidade. Em terceiro lugar, 
o surgimento da linha de controle indica que houve volume adequado de fluido no Cassete para Testes e que 
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ocorreu fluxo capilar. Isso indicaria que o Cassete para Testes foi preparado adequadamente, agindo assim 
como uma verificação de todas as interfaces por membranas e o posicionamento correto dos componentes. Se 
a linha de controle não surgir dentro de 5 minutos, o resultado do teste será inválido.  
 
Um controle de fundo negativo é fornecido, por meio da remoção da cor de fundo na Janela de Resultado, 
indicando assim, que a amostra não continha substâncias imunológicas interferentes. A cor desta área deverá 
ficar branca ou cor-de-rosa claro dentro de 5 minutos e não interferir com a leitura do resultado do teste. Se a 
cor de fundo persistir na Janela de Resultado, de modo a interferir com sua leitura, o resultado do teste pode 
ser inválido. Neste caso, entre em contato com a assistência técnica da Quidel.  
 

Controle de Qualidade Positivo e Negativo  
Também poderão ser utilizados controles externos para a demonstração do funcionamento correto dos 
reagentes e do procedimento da análise.  
 
A Quidel recomenda que o teste dos controles positivo e negativo seja conduzido uma vez para cada operador 
sem treinamento, uma vez para cada remessa de kits – desde que cada lote diferente recebido em uma 
mesma remessa seja testado – e sempre que for exigido pelas normas internas de controle de qualidade de 
cada laboratório, e ainda, conforme as leis e certificações locais, estaduais e federais.  
 
Se os controles não apresentarem o desempenho esperado, não utilize os resultados do teste. Repita o teste 
ou entre em contato com a assistência técnica da Quidel. 
  
Os Swabs de Controle Positivo e Negativo acompanham o kit. Swabs de controle adicionais podem ser obtidos 
da Quidel por meio de uma ordem de compra, utilizando-se o número de catálogo 00345. Para testar 
utilizando um Swab Positivo ou Negativo para Controle, remova o Swab de Controle de seu recipiente e 
introduza-o no Compartimento de Swabs do Cassete para Testes QuickVue In-Line Strep A. Continue com a 
análise conforme as instruções contidas na seção PROCEDIMENTO DO TESTE.  
 
Para testar utilizando um controle líquido (Número de Catálogo 00354), agite o Frasco da Solução de Controle 
vigorosamente. Segure o frasco verticalmente e pingue uma gota de líquido de controle em um swab 
esterilizado com pontas de rayon que acompanha o kit. Introduza o Swab no Compartimento de Swabs do 
Cassete para Testes do teste QuickVue In-Line Strep A. Prossiga com a análise conforme as instruções contidas 
na seção PROCEDIMENTO DO TESTE.  
 

PROCEDIMENTO DO TESTE  
Importante:  
◼ Deve-se utilizar luvas durante o manuseio de amostras humanas.  
◼ Não utilize a solução de extração se ela estiver verde antes da quebra da ampola.  
◼ Para o teste de proficiência, siga o procedimento alternativo do teste de acordo com o PROCEDIMENTO 

DA ANÁLISE DO TESTE DE PROFICIÊNCIA. 

 
 
ANTES DO TESTE:  
◼ DEVE-SE utilizar os swabs que acompanham o kit.  
◼ Remova o Cassete para Testes de seu invólucro metálico e coloque-o em uma 

superfície horizontal limpa e seca. Utilizando a marca na parte posterior do 
compartimento como guia, introduza o swab completamente no 
Compartimento de Swabs.  
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◼ Comprima UMA VEZ para romper a ampola de vidro dentro o frasco de solucao de 
extracao.  

 
 
 
 
EFETUE A ANÁLISE:  
◼ Agite o frasco cinco vezes vigorosamente para misturar as soluções. A cor da solução 

deverá ficar verde após a quebra da ampola.  
 
A solução deverá ser utilizada imediatamente. 
 

◼ Remova a tampa. Segure o frasco na posição vertical e encha rapidamente o compartimento até a borda 
(aproximadamente 8 gotas).  
 
Inicie a contagem de tempo.  
 
Caso o líquido não tenha se deslocado através da Janela de Resultado em 1 minuto, 
remova o swab completamente e torne a introduzi-lo. Se ainda assim, o líquido não 
tiver se deslocado através da Janela de Resultado, reinicie o teste com uma nova 
amostra, Cassete para Testes e Frasco de Solução de Extração.  
O Cassete para Testes não deverá ser movido até o término da análise.  
 

◼ LEIA OS RESULTADOS EM 5 MINUTOS. ALGUNS RESULTADOS POSITIVOS PODEM SER 
VISUALISADOS EM MENOS TEMPO.  

 
INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS  
Resultado positivo:  
O surgimento de qualquer linha de cor rosa ou vermelho próxima à letra “T” 
na Janela de Resultado, simultaneamente com a linha azul de controle de 
procedimento próxima à letra “C significa que o teste é positivo para 
Estreptococos do Grupo A.  
 
*Observe cuidadosamente! Este é um resultado positivo. Caso surja uma linha de teste cor-de-rosa bem tênue 
e uma linha azul de controle, o resultado deverá ser interpretado como POSITIVO. A linha de teste positiva é 
normalmente bem evidente, porém sua intensidade pode variar. 

 
Resultado negativo:  
O surgimento apenas da linha azul de controle próxima à letra “C” na Janela de Resultado 
significa que o resultado do teste é negativo. Um resultado QuickVue negativo significará que 
o swab é provavelmente negativo para Estreptococos do Grupo A. 

 
Resultado inválido:  
Se a linha azul de controle não surgir próxima à letra “C” em 5 minutos, o teste será 
considerado INVÁLIDO e o resultado do teste não poderá ser utilizado. Caso isso ocorra, faça 
o teste novamente usando um novo swab e um novo Cassete para Testes QuickVue ou entre 
em contato com a Assistência Técnica.  
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Para visualizar um exemplo fotográfico dos resultados de teste, consulte o cartão para procedimento. 

 
 

PROCEDIMENTO DA ANÁLISE DO TESTE DE PROFICIÊNCIA  
O procedimento do teste de Avaliação de Proficiência para as amostras de swab é descrito abaixo. Este 
procedimento deve ser observado para assegurar a exatidão do teste QuickVue na Avaliação da Proficiência 
das amostras de swabs uma vez que as pontas dos swabs do teste de proficiência são menores do que os 
swabs que acompanham o kit.  
◼ Coloque um tubo limpo do Kit de Extração em um suporte para tubos de ensaio.  
◼ Comprima a ampola de vidro para esmagá-la dentro o frasco de solução de extração conforme descrito na 

seção PROCEDIMENTO DO TESTE.  
◼ Coloque 8 GOTAS do frasco de Solução de Extração ao tubo. Ponha o swab de proficiência no interior do 

tubo. Segure a parte inferior do tubo de modo que a cabeça do swab esteja levemente comprimida. Gire o 
swab três (3) vezes.  

◼ AGUARDE UM (1) MINUTO  
◼ Retire todo o líquido da cabeça do swab no tubo, girando o swab contra o interior do tubo, exercendo leve 

pressão sobre ele ao retirá-lo do tubo. Descarte o swab.  
◼ Encha o Conta-gotas Descartável com a solução do tubo até a marca “cheio” e em seguida adicione seu 

conteúdo ao Compartimento de Swabs no Cassete para Testes.  
◼ Leia o resultado em 5 minutos. Consulte a seção INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS.  
 

LIMITAÇÕES  
◼ conteúdo deste kit destina-se apenas à detecção qualitativa do antígeno de estreptococos do grupo A 

obtido a partir de swabs para a garganta. Caso o procedimento do teste e a interpretação dos resultados 
não sejam observados, o desempenho do teste poderá ser comprometido e o resultado poderá tornar-se 
inválido.  
 

◼ Algumas infecções respiratórias, incluindo a faringite, podem ser causadas por estreptococos de outros 
sorogrupos além daqueles do Grupo A, bem como por outros patógenos. O teste QuickVue In-Line Strep A 
não diferencia os portadores assintomáticos dos estreptococos do grupo A, daqueles que exibem infecção 
estreptocócica.5 Em casos raros, as amostras de teste densamente colonizadas com Staphylococcus aureus  
(> 1010) podem produzir resultados positivos falsos.  
 

◼ Os resultados do teste deverão sempre ser avaliados em conjunto com outros dados disponíveis ao 
médico. Poderá ocorrer um resultado negativo se o nível de antígeno extraído da amostra estiver abaixo 
do grau de sensibilidade do teste. Recomenda-se um acompanhamento adicional utilizando-se o método 
da cultura, caso o resultado do teste QuickVue seja negativo.  

 

VALORES ESPERADOS  
Os estreptococos do Grupo A são responsáveis por cerca de 19% de todas as infecções das vias aéreas 
superiores, todavia essa incidência varia conforme o cenário clínico.6 A faringite estreptocócica é sazonal por 
natureza, com predominância no inverno e no início da primavera. A maior incidência dessa doença ocorre em 
populações mais densas, tais como em bases militares e em crianças em idade escolar e é distribuída 
uniformemente entre ambos os sexos.7  
 

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO  
Sensibilidade Clínica e Especificidade 
O teste QuickVue In-Line Strep A teste produzirá Resultados positivos para amostras que contenham 5 x 105 
organismos de estreptococos do grupo A por teste.  
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Foram realizadas avaliações do teste QuickVue em vários estabelecimentos diferentes para se determinar o 
desempenho clínico do teste em relação às técnicas padrão de cultura. Um número total de quinhentos e 
trinta e sete (537) amostras foi coletado com swabs para garganta de pacientes que apresentavam faringite. 
Antes da realização do teste QuickVue, cada amostra de swab foi inoculada sobre uma lâmina com ágar 
sangue ovino, contendo um disco de bacitracina e incubada a 37°C durante 48 horas para avaliação da cultura. 
Todas as culturas confirmaram a presença de Estreptococos do Grupo A utilizando-se testes de aglutinação de 
látex, disponíveis no comércio.  
 
Os swabs foram testados com o teste QuickVue imediatamente após a coleta em campo (amostras frescas) ou 
congelados e enviados à Quidel, que os recebeu no dia seguinte à coleta. O exame com o teste QuickVue foi 
realizado por técnicos treinados e por usuários em campo, os quais apresentavam diversidade na formação 
escolar e nas experiências de trabalho.  
 
De um número total de quinhentos e trinta e sete (537) amostras, trezentos e um (301) amostras frescas 
foram testadas por usuários em campo, enquanto outras duzentos e trinta e seis (236) amostras congeladas 
foram testadas por técnicos treinados na Quidel. Dez (10) amostras adicionais testadas produziram resultados 
cuja interpretação não foi possível e foram conseqüentemente eliminadas da análise. 

 
No estudo em campo, duzentos e quarenta (240) amostras foram consideradas negativas pela cultura SBA e 
duzentos e vinte e cinco (225) também consideradas negativas pelo teste QuickVue; analogamente, sessenta e 
um (61) amostras foram consideradas positivas pelo método de cultura SBA e cinquenta e três (53) foram 
também consideradas positivas pelo teste QuickVue. Com base nesses dados, a especificidade obtida foi 94% e 
a sensibilidade, 87% para o teste QuickVue, 95% dos intervalos de confiança foram calculados e foram obtidos 
os valores de 91–97% e 78–95% para a especificidade e a sensibilidade, respectivamente. A convergência geral 
entre os testes de cultura SBA e o teste QuickVue foi 92% (278/301).  
 
Em um estudo isolado realizado na Quidel, cento e trinta e seis (136) amostras foram consideradas negativas 
pelo método da cultura SBA e cento e trinta e cinco (135) consideradas negativas pelo teste QuickVue; 
analogamente, cem (100) amostras foram consideradas positivas pelo método de cultura SBA e noventa e dois 
(92) foram também consideradas positivas pelo teste QuickVue. Com base nesses dados, a especificidade 
obtida foi 99% e a sensibilidade, 92% para o teste QuickVue, 95% dos intervalos de confiança foram 
calculados e foram obtidos os valores de 96–100% e 87–97% para a especificidade e a sensibilidade, 
respectivamente. A convergência geral entre os testes de cultura SBA e o teste QuickVue foi 96% (227/236). 
 

Mistura de Amostras na População 

Classificação da cultura 
Usuários em campo Técnicos treinados 

Acertos 
% resultados 

corretos 
Acertos 

% resultados 
corretos 

Negativo 225/240 94 135/136 99 

1+ 3/9 33 2/5 40 

2+ 7/9 78 6/6 100 

3+ 18/18 100 39/39 100 

4+ 25/25 100 45/50 90 

Convergência geral  
com a Cultura 

278/301 92% 227/236 96% 
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ESTUDOS LABORATORIAIS NO CONSULTÓRIO MÉDICO (POL)  
Uma avaliação do teste QuickVue In-Line Strep A foi conduzida em quatro consultórios médicos, utilizando-se 
um painel de amostras codificadas. Os exames foram realizados em diferentes localidades pela equipe de 
funcionários do consultório, a qual apresentava diversidade na formação escolar e nas experiências de 
trabalho. O painel de proficiência continha amostras negativas, fracamente positivas, moderadamente 
positivas e altamente positivas. Cada nível de amostra foi testado em grupo de cinco réplicas, em cada 
localidade, durante um período de três dias. 
 
Os resultados obtidos em cada local mostraram-se 88% a 100% em consonância com os resultados esperados. 
Não foram observadas diferenças significativas dentro de uma determinada seqüência de testes (cinco 
réplicas), entre seqüências de testes (três dias distintos de análise), ou entre localidades (quatro localidades 
POL).  
 

Reatividade cruzada  
Estreptococos do Grupo C, Estreptococos do Grupo G, S. aureus, N. subflava, H. influenza, C. albicans, N. 
meningitidis, N. gonorrhoea, B. catarrhalis, E. faecalis, S. pneumoniae e S. mutans foram testados com o teste 
QuickVue In-Line Strep A, em níveis 107/teste e isso não afetou os resultadosdo teste esperados.  
 

ASSISTÊNCIA 
Se tiver alguma dúvida sobre o uso deste produto ou para comunicar um problema com o mesmo, entre em 
contacto com o Suporte Técnico da Quidel em 1.800.874.1517 (nos EUA) ou technicalsupport@quidel.com. Se 
estiver fora dos EUA, podem ser obtidas mais informações junto do seu distribuidor ou diretamente na Quidel 
através de um dos números listados abaixo. Consulte quidel.com para ver mais opções de Suporte.  

País Telefone Endereço de e-mail 

Europa, Médio Oriente e África 
+353 (91) 412 474 (principal) 

1800 200441 (gratuito) 

emeatechnicalsupport@quidel.com 

Áustria +43 316 231239 

Bélgica +32 (2) 793 0180 

França 0 (805) 371674 

Alemanha +49 (0) 7154 1593912 

Países Baixos 0 800 0224198 

Suíça 0 800 554864 

Reino Unido 0 800 3688248 

Irlanda +353 (91) 412 474 

Itália +39 (800) 620 549 

América do Norte, Ásia-Pacífico, América 

Latina 

858.552.1100 technicalsupport@quidel.com 

Canadá 
437.266.1704 (principal) 

888.415.8764 (gratuito) 

technicalsupport@quidel.com 

China 
0400 920 9366 ou 

+86 021 3217 8300 

chinatechnicalservice@quidel.com 
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