ONE STEP TROPONINA I TEST BIOEAY Còd:CTI 402
Um teste rápido para a detecção qualitativa da Troponina I cardíaca em sangue total, soro ou plasma
Uso profissional. Somente para diagnóstico in vitro.
USO INDICADO
One Step Troponina I Test Bioeasy é um imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção
qualitativa da Troponina I cardíaca humana em sangue total, soro ou plasma para auxiliar no diagnóstico
do infarto do miocárdio (MI).
RESUMO
A Troponina I Cardíaca (cTnI) é uma proteína encontrada no músculo cardíaco com um peso
molecular de 22,5 kDa.1 A Troponina I é parte de um complexo de três sub-unidades que incluem a
Troponina T e a Troponina C. Junto com a tropomiosina, este complexo estrutural forma o
componente principal que regula a sensibilidade do cálcio e a atividade da actomiosina ATPase no
esqueleto estriado e no músculo cardíaco.2 Depois de ocorrer o dano cardíaco, a Troponina é
liberada dentro da corrente sangüínea de 4-6 horas depois do início da dor. A liberação padrão de
cTnI é igual a CK-MB, mas enquanto os níveis de CK-MB voltam ao normal depois de 72 horas, a
Trponina I permanece elevada por até 6-10 dias, proporcionando assim uma janela de detecção
maior para o dano cardíaco. A alta especificidade das medidas de cTnI para a identificação do dano
do miocárdio tem sido demonstrado em condições como o período perioperativo após a execução de
uma maratona ou corrida e trauma direto do tórax.3 A cTnI liberada tem sido também documentada
em outras condições cardíacas além do infarto agudo do miocárdio (AMI) tais como angina instável,
defeito de coração congestivo e dano isquêmico devido a ponte de safena da artéria coronária.4 Por
causa de sua a alta sensibilidade e especificidade no tecido do miocárdio, a Troponina I tem se
tornado recentemente o marcador biológico preferido do infarto do miocárdio.5
One Step Troponina I Test Bioeasy é um teste simples que utiliza uma combinação de partículas
cobertas de anticorpos de anti-cTnI e captura reagentes para detectar cTnI em sangue total, soro ou
plasma. O nível mínimo detectável é 0,5 ng/mL.
PRINCÍPIO
One Step Troponina I Test Bioeasy é um imunoensaio qualitativo baseado em uma membrana para
a detecção de cTnI em sangue total, soro ou plasma. A membrana é pré- coberta com a captura do
reagente na região da linha de teste. Durante o procedimento do teste, a amostra de sangue total,
soro ou plasma reage com a partícula coberta com anticorpos anti-cTnI. A mistura migra por cima
da membrana cromatograficamente por ação capilar para reagir com o reagente capturado na
membrana e originando uma linha colorida. A presença desta linha colorida na região da linha de
teste indica um resultado positivo, enquanto que a ausência desta linha indica um resultado negativo.
Para servir como controle de procedimento, uma linha colorida sempre aparecerá na região da linha
de controle, indicando que o volume de amostra foi suficiente e que a absorção da membrana
ocorreu.
REAGENTES
O dispositivo para teste contém partículas cobertas com anticorpos anti-cTnI que capturam o
reagente coberto na membrana.
PRECAUÇÕES
• Uso profissional. Somente diagnóstico in vitro. Não use depois da data de vencimento.
• O dispositivo de teste deve permanecer na embalagem fechada hermeticamente até o momento de uso.
• Não coma, não beba ou não fume na área onde há manipulação das amostras ou kits.
• Não use o teste se a embalagem estiver violada.
• Todas as amostras devem ser consideradas potencialmente de risco, devendo ser manipuladas da mesma
forma que um agente infeccioso. Observe as precauções estabelecidas quanto aos procedimentos ao lidar
com perigos microbiológicos e siga os procedimentos padrões para a disposição das amostras.
• Use uma roupa protetora como casacos de laboratório, luvas e proteção para os olhos quando
amostras estiverem sendo analisadas.
• Umidade e temperatura adversa podem afetar no resultado do teste.
• O teste usada deverá ser descartada, de acordo com as regulamentações locais.
ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE
Embalagem hermeticamente fechada, devendo ser mantida a temperatura ambiente ou sob
refrigeração (2-30°C). O dispositivo de teste é estável até a data de vencimento impressa na
embalagem. O dispositivo de teste deve permanecer na embalagem até o momento de uso. NÃO
CONGELAR. Não use após a data de vencimento.
OBTENÇÃO E PREPARAÇÃO DA AMOSTRA
• One Step Troponina I Test Bioeasy pode ser executado usando sangue total (por coleta venosa ou
punção digital), soro ou plasma.
• Para coletar amostras de Sangue Total por Punção:
• Lave a mão do paciente com sabão e água morna ou limpe com um cotonete com álcool.
Espere secar.
• Massageie a mão do paciente sem tocar no local que será perfurado que deve ser o dedo médio
ou anular.
• Perfure o dedo com uma lanceta estéril. Enxugue o local logo ao primeiro sinal de sangue.
• Suavemente esfregue a mão do paciente do pulso até a palma e seguindo até o dedo que foi
perfurado e espere que uma gota de sangue redonda se forme no local perfurado.
• Posicione o dedo do paciente de modo que a gota de sangue esteja acima da janela (S) do
dispositivo para teste.
• Deixe 3 gotas de suspensão de sangue total por punção digital cair na janela (S) do dispositivo
para teste ou posicione o dedo do paciente para que as gotas de suspensão toquem diretamente
na janela (S) do dispositivo. Evite tocar o dedo diretamente na janela (S) do dispositivo.
• Separe o soro ou plasma do sangue para evitar a hemólise. Use somente amostras
não-hemolizadas, ou seja, amostras transparentes.
• Realize o teste logo após a amostra ter sido coletada. Não deixe que as amostras fiquem em
temperatura ambiente por muito tempo. As amostras de soro ou plasma devem ser armazenadas a
2-8°C por até 3 dias. Para uma armazenagem por longo período, as amostras devem ser mantidas

abaixo de -20°C. O sangue total coletado por coleta intra-venosa deve ser armazenado a 2-8°C se o
teste for executado dentro de 2 dias após a coleta. Não congele amostras de sangue total. O sangue
total coletado por punção digital deve ser testado imediatamente.
• Deixe as amostras em temperatura ambiente antes de realizar o teste. As amostras congeladas
devem ser descongeladas por completo e misturadas antes de realizar o teste. As amostras
descongeladas não devem ser congeladas repetidamente.
• Se as amostras forem transportadas, elas devem ser embaladas de acordo com as regulamentações
locais para o transporte de agentes etiológicos.
MATERIAIS
Materiais Fornecidos
• Dispositivos de teste
• Conta-gotas
• Solução-tampão
• Instruções de uso
Materiais Necessários Mas Não Fornecidos
• Recipientes para coleta de amostra
• Lancetas (somente para sangue total por punçãp digital)
• Centrífuga
• Cronômetro
INSTRUÇÕES DE USO
Deixe o dispositivo para teste, amostras, solução-tampão e/ou controles atingirem a
temperatura ambiente (15-30°C) antes de realizar o teste.
1. Deixe a embalagem de teste em temperatura ambiente antes de abri-la. Retire o dispositivo da
embalagem hermeticamente fechada e use imediatamente. Para um melhor resultado, o teste
deve ser realizado imediatamente após a abertura da embalagem.
2. Coloque o dispositivo para teste em uma superfície limpa e seca.
Para amostra de Soro ou Plasma: Segure o conta-gotas verticalmente e transfira 2 gotas de
soro ou plasma (aproximadamente 50 µl) para a janela (S) do dispositivo para teste e então
comece a cronometrar. Veja ilustração abaixo.
Para amostras de Sangue Total por Coleta Venosa: Segure o conta-gotas verticalmente e
transfira 3 gotas de sangue total por coleta venosa (aproximadamente 75 µl) para a janela
(S) do dispositivo para teste, então adicione 1 gota de solução-tampão (aproximadamente 40 µl)
e comece a cronometrar. Veja ilustração abaixo.
Para amostras de Sangue Total por Punção Digital: Deixe 3 gotas de suspensão da amostra
de sangue total por punção digital (aproximadamente 75 µl) cair no centro da janela (S) do
dispositivo para teste, então adicione 1 gota de solução-tampão (aproximadamente 40 µl) e
comece a cronometrar. Veja ilustração abaixo.
3. Aguarde pela(s) linha(s) colorida(s). Leia o resultado em 10 minutos. Não interprete o
resultado após 20 minutos.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
(Consultar a figura anterior)
POSITIVO:* Duas linhas vermelhas distintas aparecem. Uma linha vermelha deve estar na
região da linha de controle (C) e outra linha vermelha deve estar na região da linha de teste (T).
*NOTA: A intensidade da cor vermelha na região da linha da teste (T) pode variar dependendo da
concentração da cTnI presentes na amostra. Sendo assim, qaulquer tonalidade de vermelho na
região da linha de teste (T) deverá ser considerado positivo.
NEGATIVO: Uma linha vermelha aparece na região da linha de controle (C). Nenhuma linha
vermelha ou rosa aparece na região da linha de teste (T).
INVÁLIDO: A linha de controle (C) não aparece. O volume da amostra insuficiente ou técnicas
de procedimento incorretas são as razões mais prováveis para o não aparecimento da linha de
controle. Revise o procedimento e repita o teste, usando um novo dispositivo. Se o problema
persistir, interrompa imediatamente e entre em contato com o distribuidor local.
CONTROLE DE QUALIDADE
Um controle de procedimento interno está incluído no teste. Uma linha vermelha aparecendo na
região de controle (C) é considerado um controle positivo de procedimento interno. Ela confirma
volume suficiente de amostra e técnica de procedimento correta.
Os padrões de controle não são fornecidos com este kit; porém é recomendado que controles
positivos e negativos devam ser testados como práticas de laboratório corretas para confirmar e
verificar o desempenho apropriado do teste.
LIMITAÇÕES
1. One Step Troponina I Test Bioeasy é somente para diagnóstico in vitro. Este teste deve ser
usado para a detecção da Troponina I somente em amostras de sangue total, soro ou plasma.
Nem o valor quantitativo nem a taxa de aumento do cTnI pode ser determinado por este teste
qualitativo.
2. One Step Troponina I Test Bioeasy indicará somente o nível qualitativo de cTnI em amostras e
não deve ser usado como único critério para o diagnóstico do infarto do miocárdio.
3. One Step Troponina I Test Bioeasy não pode detectar menos de 0,5 ng/mL de amostras de cTnI.
Um resultado negativo a qualquer hora não impede a possibilidade do infarto do miocárdio.
4. Assim como em todos os testes de diagnósticos, todos os resultados devem ser interpretados

junto com outras informações clínicas disponíveis para o médico.
5. Raramente algumas amostras contendo altas taxas de anticorpos heterófilos ou fatores
reumáticos (RF) podem afetar resultados esperados. Ainda que os resultados sejam positivos,
uma avaliação clínica adicional deve ser considerada com outras informações clínicas
disponíveis para o médico.
6. Há uma pequena possibilidade que algumas amostras de sangue total com viscosidade muito
elevada ou que foram armazenadas por mais de 2 dias não funcionem corretamente no
dispositivo do teste. Repita o teste com uma amostra de soro ou plasma do mesmo paciente
usando um novo dispositivo.
VALORES ESPERADOS
One Step Troponina I Test Bioeasy foi comparado com outro teste cTnI EIA disponível no
mercado, demontrando uma exatidão de 98,5%.
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
Sensibilidade e Especificidade
One Step Troponina I Test Bioeasy foi avaliado com um teste cTnI EIA líder e disponível no
mercado usando amostras clínicas. Os resultados mostraram que a sensibilidade do Teste de Troponina
I é 98,5% e a especificidade é 98,4% em relação ao teste EIA.
Dispositivo cTnI vs. EIA
Método
EIA
Resultados
Totais
Resultados
Positivo
Negativo
Dispositivo cTnI
para Teste Em Um
Positivo
197
8
205
Só Passo
Negativo
3
505
508
Resultados Totais
200
513
713
Sensibilidade Relativa: 98,5% (95,7%-99,7%)* Especificidade Relativa: 98,4% (97,0%-99,3%)*
Exatidão: 98,5% (97,3%-99,2%)*
* 95% Intervalo de Confiabilidade
Precisão
Intra-Ensaio
Dentro da precisão executada foram usadas réplicas de 10 testes de cada três lotes usando níveis de
amostras de cTnI a 0 ng/mL, 5 ng/mL, 10 ng/mL, 20 ng/mL e 40 ng/mL. As amostras foram
identificadas corretamente em >99% das vezes.
Inter-Ensaio
Entre a precisão executada, 3 ensaios independentes foram determinados nas mesmas cinco
amostras: 0 ng/mL, 5 ng/mL, 10 ng/mL, 20 ng/mL e 40 ng/mL de Troponina I. Três lotes diferentes
do Teste de Troponina I foi testado usando estas amostras. As amostras foram identificadas
corretamente em >99% das vezes.
Reações Cruzadas
Sera contendo quantias conhecidas de anticorpos de cTnI foi testada com 10.000 ng/mL de
Troponina I de Esqueleto, 2.000 ng/mL de Troponina T e 20.000 ng/mL de Miosina Cardíaca.
Nenhuma reação cruzada foi observada, indicando que o Teste de Troponina I tem um alto grau de
especificidade de cTnI.
Substâncias de Interferência
One Step Troponina I Test Bioeasy) foi testado e nenhuma interferência foi observada nas amostras
contendo 110 mg/mL de albumina humana, 6 mg/mL de bilirrubina, 10 mg/mL de hemoglobina, 5
mg/mL de colesterol e 15 mg/mL de triglicérides.
As seguintes drogas também foram testados usando o Teste Rápido de Troponina I e nenhuma
interferência foi observada a uma concentração de 50 µg/mL.
Acetaminophen
Acetylsalicylic acid
Anisodamine
Ascorbic Acid
Atenolol
Atorvastatin Calcium
Bisoprolol Fumarate
Caffeine

Captopril
Chloramphanicol
Chlordiazepoxide
Cilazapril
Diclofenac
Digoxin
Erythromycin
Felodipine

Flunarizine Hydrochloride
Furosemide
Hydrochlorothiazide
Isosorbide Mononitrate
Labetalol
Metoprolol Tartrate
Moracizine Hydrochloride
Nifedipine

Oxazepam
Pentoxifyline
Phenobarbital
Quinine
Ramipril
DL-Tyrosine
Trimethoprim
Verapamil
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APRESENTAÇÃO DO KIT
APRESENTAÇÃO DO KIT
1-Dispositivos de teste 1x 20
2-Conta-Gotas tipo ponta – 1 x 20
3-Solução Reagente – 1 x 3ml
4-Instruções de uso – 1
Apresentações com 1,5, 10,15,20,25,30,40,50 e 100 dispositivos de testes
Nº de testes: 1,5, 10,15,20,25,30,30,40,50 e 100 respectivamente.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Para esclarecimentos de dúvidas do cliente quanto ao produto:
Telefax (031) 3491-4120 - SAC 0800 31 9555 - E-mail: bioeasy@bioeasy.com.br -Data de
Fabricação, Data de Validade, Nº do Lote vide rótulo do produto.
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