GUIA RÁPIDO | TR DPP® COVID-19 Ag - Bio-Manguinhos
DE PROCEDIMENTOS DE COLETA DA AMOSTRA, EXECUÇÃO DO ENSAIO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

ATENÇÃO

1

2

3

5x

500µL

5x

FRASCO DE
AMOSTRA

Adicione 20 gotas (500 µl) do tampão
de corrida ao frasco de amostra.

4

Insira o swab, em uma das narinas e gire
5 vezes pressionando gentilmente o swab
contra a parede da cavidade nasal.

5

Retire e repita o processo utilizando o
mesmo swab na segunda narina.

6

5x

DPP®
COVID-19 Ag

2 Buffer

TC

Sample
+
Buffer

1

5 GOTAS
Insira o swab com a amostra do paciente
no frasco da amostra preenchido com a
solução tampão. Certifique-se de que o
swab esteja completamente submerso na
solução. Cuidado para que o líquido não
derrame.

Gire o swab 5 vezes, enquanto
pressiona a ponta contra o fundo e a
parede do frasco. Lentamente, retire
o swab, enquanto espreme contra as
laterais do frasco para extrair o
líquido retido no swab.

8

7

Adicione 5 gotas (120 µL) ao poço 1
(Sample + Buffer) do suporte de teste.
Inicie uma contagem de 10 minutos.

9

7 GOTAS
DPP®
SARS-CoV-2
Antigen

3

3

TC

2 Buffer
DPP
COVID-19 Ag
®

10
MINUTOS

2 Buffer

TC

Sample
+
Buffer

Aguarde 10 minutos. As linhas
coloridas presentes na janela de
resultados do teste começarão a
desaparecer. Se isso não acontecer,
descarte e reinicie o procedimento
com um novo suporte de teste.

3

Sample
+
Buffer

1

1

Verta o frasco de tampão de corrida e
mantenha-o na posição vertical (sem
inclinar) sobre o poço 2. Adicione
lentamente 7 (sete) gotas do tampão de
corrida ao poço 2.

15 MINUTOS

10
MINUTOS
Deixe o teste correr por um período de 10
minutos, após a adição do tampão ao poço 2,
em temperatura ambiente.

Não ler os resultados antes de 10 ou após 15 minutos
da adição do tampão de corrida ao poço 2.

1- COLETA DA AMOSTRA E EXECUÇÃO DO ENSAIO

• Caso o Kit seja guardado sob refrigeração, assegurar-se de que todos os componentes estejam em temperatura ambiente no momento de sua utilização.
• A utilização desse guia rápido não dispensa a leitura prévia do manual de instrução para a obtenção de mais informações técnicas referentes a esse kit para diagnóstico.

Antes de iniciar o teste, confira o nome do kit com o nome deste Guia Rápido.

GUIA RÁPIDO | TR DPP® COVID-19 Ag - Bio-Manguinhos
DE PROCEDIMENTOS DE COLETA DA AMOSTRA, EXECUÇÃO DO ENSAIO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

DPP®
COVID-19 Ag

TC

2 Buffer

TC

TC

TC

TC

TC

NÃO REAGENTE

REAGENTE

Indicado pela presença
somente da linha “C”, na
janela de resultado do
suporte de teste. Sugere a
ausência do antígeno de
SARS-CoV-2 na amostra.

Indicado pela presença de
duas linhas coloridas (T e C),
na janela do suporte de teste.
Significa que o antígeno de
SARS-CoV-2 foi detectado,
indicando a presença do
vírus na amostra.

INVÁLIDO
A linha controle (C) deve
SEMPRE aparecer na janela
de resultados, independente
ou não da presença da linha
teste (T). Caso não haja
linha visível na área de
controle (C), o teste deve
ser considerado inválido.

Todos os resultados devem ser registrados no e-SUS Notifica (https://notifica.saude.gov.br )ou no
SIVEP-Gripe (http://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe).
Em caso de dúvidas na interpretação do teste ou problemas com os componentes, por gentileza,
separar o suporte do teste e fazer contato com o SAC de Bio-Manguinhos (08000 210 310 ou
sac.reativos@bio.fiocruz.br).
PROIBIDA VENDA AO COMÉRCIO

Acesse o QR Code abaixo e
assista ao vídeo explicativo.

2 - INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Inválido

Texto: GR_TRDPPCOVIDAG_003 (TME0142_002MAN)

Reagente

DI: ART0041_002MAN

Não Reagente

1

Arte: BM-BUL-154-02-R-SN

Sample
+
Buffer

