
      O Teste Rápido para detecção de contaminação por Covid -19 da LEPU MEDICAL, está agora disponível para venda em todo o Brasil pela
WF Medical Comércio Ciência e Tecnologia.

Trata-se de um imunoensaio cromatográfico de fluxo lateral, cujo resultado pode ser lido de forma rápida a partir da mudança de coloração em
áreas para identificação de anticorpos lgM - IgG apresentando resultado positivo, ou informando o resultado negativo em área marcada com a
letra C, ou ainda indicando a possibilidade de repetição do teste por ausência de diagnósticos esperados.

O teste LEPU MEDICAL indica a presença desses elementos no sangue total venoso, a partir de exame de soro e amostras de plasma.

O aparecimento desses anticorpos se dá a partir de 7 a 10 dias após o surgimento inicial de sintomas do Covid-19. Eles permanecem no sangue
após a infecção. Logo, o teste serve para facilitar o início do tratamento ou informar se o testado já havia contraído anteriormente o Covid-19, com
chance muito baixa de contrair novamente o vírus na conformação conhecida atualmente. Possivelmente estará imune a futuras contaminações.

IgM reagente ou positivo: o paciente está ou esteve infectado, contaminado recentemente e o corpo ainda pode estar lutando contra a infecção.

IgG reagente ou positivo: o paciente teve infecção anterior, com pelo menos 3 semanas, e está possivelmente imunizado.

Ig é a sigla para imunoglobulina, um tipo de anticorpo produzido pelo sistema imunológico contra um agente invasor.
IgM e IgG, são imunoglobinas das classes M e G cuja presença nos testes indica se houve contato com o vírus e também em que estágio da
doença a pessoa infectada se encontra. 
Vale lembrar: os testes devem ser feitos no mínimo dez dias depois dos primeiros sintomas.

Caso o resultado do teste não apresente a existência dos anticorpos  lgM e lgG, é indicativo que o vírus ainda não se apresentou (7 a 10 dias
após os sintomas), ou não contraiu o Covid-19.

 

PRECISÃO

EFICIÊNCIA

CONVENIÊNCIA

Anticorpos de alta pureza e precisão

Resultados disponíveis em poucos minutos

Compatível com coleta de sangue do dedo

Leccurate, da LEPU MEDICAL, atende aos mais elevados padrões de qualidade e está presente no ranking dos melhores testes rápidos de
COVID-19 no Brasil*                                                                                                                                                                                                   *Fonte: https://www.testecovid19.org

TESTE DE DETECÇÃO RÁPIDA DE PRESENÇA DE ANTICORPOS PARA O COVID-19



1 -  Retire da caixa do kit Leccurate, o conta gotas, o cassete do reagente, o sache com o álcool e a lanceta.
2 -  Abra a embalagem do cassete do reagente  e coloque-o sobre a mesa.
3 -  Massageie o dedo do paciente suavemente e limpe com álcool usando o pano do sache do kit.
4 -  Prepare o conta gotas e retire a pipeta da caixa conectando-a ao conta gotas.
5 -  Retire a lanceta da embalagem e pressione no dedo do paciente para uma pequena picada.
6 -  Retire 20 microlitros de sangue usando o conta gotas e a pipeta já preparados.
7 -  Deposite o sangue retirado no local apropriado no cassete, letra A. 
8 -  Abra o recipiente do reagente e adicione 2 gotas ao recipiente de amostra (cassete) marcado com a letra B

ETAPAS DO TESTE DE DETECÇÃO RÁPIDA DE PRESENÇA DE ANTICORPOS

Aguarde a aparição da linha vermelha, o teste deverá estar pronto dentro de 10 a 20 minutos.
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Cassete A e B
Sample & Buffer Well

Test Line

Resultados Possíveis

C: Quality Control Line       M: IgM Detection line      G: IgG Detection line


