
Instrução de Uso

Novel Coronavirus (2019-nCoV) Nucleic Acid Detec on

Kit PCR-Fluorescence Probing

Embalagens para

- 50 testes/kit

- 96 testes/kit

INDICAÇÃO DE USO

Este  kit  é  um  teste  de  diagnóstico  in  vitro,  para  a

detecção qualitativa do novo RNA do Coronavírus (2019-

nCoV,  também  conhecido  como  SARS-CoV2)  em

esfregaços  orofaríngeos  e  amostras  de  escarro  de

pacientes  com  suspeita  de  infecção  de  2019-nCoV,

visando o gene ORF1ab e o gene N de o vírus.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Este kit é baseado na tecnologia de fluorescência PCR

em tempo real.  Após  a extração do ácido nucleico de

amostras  clínicas,  a  amplificação  RT-PCR  em  uma

etapa é realizada e o sinal de fluorescência é detectado;

uma curva de amplificação em tempo real  é produzida

pelo sistema de software automaticamente.  O gene da

ribonuclease P endógena (RNase P) é incluído como um

controle  interno  para  monitorar  o  processo  de  coleta,

armazenamento, transporte e extração de ácido nucleico

da amostra.

COMPONENTES 

Component
e

Tamanho e
quantidade

Composição Características

Kit 50
testes

Kit 96
Teste

s

Mix de
Reação
RT-PCR

1
frasco
600μL

1
frasc

o
1152
μL

Tris-HCl, Mg2+,
dNTPs, etc.

Frasco
transparente –

Tampa
transparente

Mix
Enzimátic
o RT-PCR

1
frasco
200μL

1
frasc

o
384μ

L

Taq polimerase,
transcriptase

reversa, Uracil
N-glicosilase

(UNG)

Frasco
transparente – 
Tampa Azul

Mix de
Reação

ORF1ab/
N

1
frasco
200μL

1
frasc

o
384μ

L

Primers e
sondas para
2019-nCoV

(ORF1ab/N),
controle interno

RNase P

Frasco Preto –
Tampa preta

Controle
Positivo

1
frasco
500μL

1
frasc

o
500μ

L

Partícula de
vírus plasmídeo
contendo genes

ORF1ab, N e
fragmento

específico de

Frasco
transparente –

Tampa vermelha

RNase P

Controle
Negativo

1
frasco
500μL

1
frasc

o
500μ

L

Salina normal
Frasco

transparente –
Tampa Verde

Nota:

1- Os componentes de diferentes lotes não podem ser

usados de forma intercambiáveis.

2- Reagentes necessários não inclusos: kit de extração

e purificação de ácido nucleico.

3- O controle  interno  é  usado  para  monitorar  todo  o

processo, da extração à detecção, para evitar falsos

negativos.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

1. Armazenado em -20 ± 5 °C longe da luz.

2. A vida útil é de 14 meses.

3.  Evite  congelar  e  descongelar  repetidamente,  no

máximo 6 vezes.

4.  Data  de produção  e prazo de  validade:  Consulte a

caixa da embalagem.

EQUIPAMENTOS

Este  kit  é  compatível  com  instrumentos  de  PCR  de

fluorescência multicanal,  como o equipamento de PCR

em tempo real ABI 7500.

AMOSTRAS

1. Tipos de amostras: swabs de orofarínge, nasofarínge

e escarro.

2. Coleta das amostras:

- Swabs de nasofarínge/orofarínge: Insira swab (swab de

fibra  de  polipropileno  e  swab  flocado  de  Nylon  são

recomendados)  na  faringe  posterior  e  nas  áreas

amigdalianas.  Esfregue  o  cotonete  sobre  os  pilares

tonsilares e a orofaringe posterior e evite tocar a língua,

os  dentes  e  as  gengivas.  Mergulhe  os  swabs em um

tubo contendo 3mL de solução de amostragem, descarte

as pontas e feche a tampa.

-  Escarro:  oriente  o  paciente  sobre  a  diferença  entre

escarro  e  secreções  orais.  Faça  com que  o  paciente
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enxágue a boca com água e depois expectore o escarro

profundo  da  tosse  diretamente  em um tubo  de  coleta

estéril  ou  recipiente  estéril.  A  homogeneização  é

necessária antes da extração do ácido nucleico.

3. Solução de amostragem: Por meio da verificação, é

recomendado o uso de solução salina normal,  solução

de Hank, tampão de fosfato, caldo VTM (VTM) e kit de

amostragem  de  vírus  para  coleta  de  amostras;  foi

verificado  que  a  solução  de  amostragem  pode  ser

preservada em solução de isotiocianato de guanidina 2-

4M  para  inativar  o  vírus  antes  do  transporte,  para

melhorar  a  segurança  do  transporte  e  detecção  da

amostra biológica.

4. Armazenamento de amostras: As amostras devem ser

testadas  o  mais  rápido  possível  e  as  amostras  que

podem  ser  testadas  em  24  horas  podem  ser

armazenadas a 4 °C, caso contrário, as amostras devem

ser  armazenadas  a  -70  °C  ou  abaixo  (ou

temporariamente armazenadas em um refrigerador  -20

°C se não houver condições de -70 °C). Deve evitar-se o

congelamento-descongelamento repetido.

PROCEDIMENTO DE TESTE

1. Preparação de reagentes (na área de preparação de

reagentes):  Remova o  mix  de  reação  RT-PCR,  o  mix

enzimático RT-PCR e o mix de reação ORF1ab/N do kit,

misture  (pipetando  ou  gentilmente  em  um  vórtex)  e

centrifugue brevemente antes do uso.

Calcule  o  número  de  reações  (N)  (N  =  número  de

amostras + 1 controle positivo + 1 controle negativo), e

prepare a mistura principal  (mistura mestre) de acordo

com  a  tabela  a  seguir.  misture  bem  (pipetando  ou

gentilmente em um vórtex) e centrifugue brevemente.

Reagente Por reação (μL)

Mix de reação RT-PCR 12

Mix enzimático RT-PCR 4

Mix de reação ORFlab/N 4

Volume total 20

Agite  o  tubo  brevemente  após  a  mistura  completa  e

adicione 20 μL da mistura-mestre aos poços necessários

da placa ou dos tubos de PCR em sala limpa para PCR.

2.  Processamento  de  amostras  (na  área  de

processamento de amostras)

- Extração de ácido nucleico:  São necessários 200 μL

das amostras. O controle positivo e o controle negativo

devem  ser  processados  em  paralelo.  Processado  de

acordo com as instruções de uso do kit de extração de

ácido nucleico.

-  Adição  de  amostras:  adicione  5  μL  de  cada  ácido

nucleico  das  amostras  a  serem  testadas,  controle

positivo e controle negativo à solução mestre. Tampe os

tubos com segurança e centrifugue-os brevemente.

3. Amplificação PCR (na área de amplificação por PCR):

-  Coloque  os  tubos/placas  de  reação  PCR  em  um

instrumento  quantitativo  fluorescente  de  PCR  para

amplificação.

- Defina os detectores de fluorescência (corantes):

Alvos Relator Quencher
ORF1ab FAM Nenhum

N VIC / HEX Nenhum
RNaseP ROX Nenhum

- Condições do ciclo:

Etapa
Temperatur

a
Duraçã

o
Ciclo

Transcrição reversa 50 ℃ 10 min 1 ciclo

Desnaturação 95 ℃ 5 min 1 ciclo

Amplificação
95 ℃ 10 s 45

ciclos55 ℃* 40 s

* Detecção de fluorescência (coleta de dados)

4.  Parâmetros  para  análise  de  resultados:  ajuste  os

valores inicial e final de acordo com a análise da curva

de  fusão  pós-amplificação  (é  recomendável  definir  o

valor inicial em 3-15 e o valor final em 5-20. Ao mesmo

tempo,  ajuste  a  curva  de  amplificação  do  controle

negativo  para ficar  reta  ou abaixo  da linha  de  base.).

Clique em "Análise".

DETERMINAÇÃO DO VALOR POSITIVO
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Os  valores  de  teste  de  ORF1ab  e  N  das  amostras

clínicas são determinados pelo  método da curva ROC

com um limiar de ciclo (Ct) de 40.

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

1. Execução de teste de diagnóstico válido

-  Os  seguintes  requisitos  devem  ser  atendidos  no

mesmo teste, caso contrário, esse teste é inválido.

Canal Alvo
Controle
Negativo

Controle
Positivo

FAM ORF1ab Sem valor Ct Ct≤30
HEX/VIC N Sem valor Ct Ct≤30

ROX Controle interno - Ct≤30

-  Requisitos  para  o  controle  de  qualidade  do  gene

RnaseP endógeno: Os valores Ct do gene RNaseP nas

amostras  derivadas  de  humanos  devem  ser  menores

que 45. No entanto, quando os genes ORFlab e N são

testados para serem positivos,  o número de cópias do

gene  RNaseP  pode  ser  muito  baixo  para  superar  a

inibição  competitiva  do  sistema,  em  neste  caso,  o

resultado ainda é válido.

2. Interpretação dos resultados: 

Canal Interpretação dos Resultados

FAM HEX/VIC

Ct ≤ 40 Ct ≤ 40 Positivo

Sem valor Ct
ou

Ct > 40

Sem valor Ct
ou 

Ct > 40
Negativo

Sem valor Ct
ou

Ct > 40
Ct ≤ 40

É necessário repetir o teste. E no
segundo teste, se os valores de Ct
de ambos os alvos forem ≤ 40 ou
o valor de Ct de um alvo for ≤ 40,
é  2019-nCoV  positivo;  se  os
valores  Ct  de  ambos  os  alvos
forem> 40, negativo.

Ct ≤ 40
Sem valor Ct

ou 
Ct > 40

LIMITAÇÕES

1.  O  resultado  da  detecção  é  apenas  para  referência

clínica. Recomenda-se que o resultado seja usado em

combinação com os sintomas, sinais e histórico médico

do paciente, juntamente com outros testes laboratoriais

e reações ao tratamento, para consideração abrangente

durante o diagnóstico e tratamento dos pacientes.

2. Possíveis Causas para falso negativo: 

-  Um resultado falso  negativo  pode ocorrer  se

uma  amostra  for  coletada,  transportada  ou

manuseada  incorretamente,  ou  se  cópias

inadequadas  de  vírus  estiverem  presentes  na

amostra.

- A mutação das sequências alvo ou alterações

na  sequência  causadas  por  outros  motivos

podem levar a resultados falsos negativos.

- O tempo de amostragem não ideal pode levar

a resultados falsos negativos.

DESEMPENHO

1.Limite de detecção (LoD): 150 cópias/mL.

2.Precisão  (repetibilidade):  uma  amostra  de  referência

foi  testada  em 20 dias  por  2  pessoas com 3 lotes  de

reagentes. Os coeficientes de variação da precisão intra-

lote  e inter-lote,  precisão  intra-dia e  inter-dia,  precisão

intra-operador  e  inter-operador  e  precisão  intra-

laboratório e inter-laboratório não é mais do que 5,0%

em todas as instâncias.

3. Taxa de conformidade positiva / negativa: A taxa de

conformidade é de 100% para 5 referências positivas e

12 referências negativas.

4. Reação cruzada (especificidade): O kit não apresenta

reações  cruzadas  com  os  seguintes  patógenos:

coronavírus humano pandêmico (HKU1, OC43, NL63 e

229E),  coronavírus  SARS,  coronavírus  MERS,  vírus

H1N1 (novo vírus influenza A (H1N1) (2009), influenza

H1N1  sazonal  vírus),  H3N2,  H5N1,  H7N9,  vírus

Influenza B,  como Yamagata e  Victoria,  vírus  sincicial

respiratório A e B, vírus parainfluenza 1, 2, 3, rinovírus

A, B, C, adenovírus 1, 2, 3, 4, 5 , 7, 55, enterovírus A, B,

C, D, metapneumovírus humano, vírus de Epstein Barr,

vírus  do  sarampo,  citomegalovírus  humano,  rotavírus,

norovírus,  vírus  da  caxumba,  vírus  varicela-zóster;

mycoplasma  pneumoniae,  chlamydia  pneumoniae;

legionella,  pertussis,  haemophilus  influenzae,

staphylococcus  aureus,  streptococcus  pneumoniae,

streptococcus  pyogenes,  klebsiella  pneumoniae,

mycobacterium  tuberculosis;  aspergillus  fumigatus,

candida  albicans,  candida  glabrata,  cryptococcus

neoformans.  e  O  kit  não  apresenta  reações  cruzadas

com o DNA genômico humano.
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5.  Teste  de  interferência:  Foi  verificado  que  as

substâncias  de  interferência  endógena,  como  sangue,

mucina e substâncias interferentes exógenas (fenilefrina,

oximetazolina,  cloreto  de sódio  (incluindo  anti-séptico),

beclometasona, dexametasona, flunisolida, acetonido de

triancinolona,  budesonida,  mometasona,  fluticasona,

histamina  cloridrato,  interferon  α,  zanamivir,  ribavirina,

oseltamivir,  peramivir,  lopinavir,  ritonavir,  arbidol,

levofloxacina,  azitromicina,  ceftriaxona,  meropenem  e

tobramicina  não  foram  interferências  óbvias  nos

resultados dos testes do kit.

6.  Avaliação  clínica:  Os  ensaios  clínicos  em  612

amostras foram concluídos em três centros clínicos. Em

comparação com os reagentes do mesmo tipo que foram

aprovados pela NMPA, as concordâncias positivas são

99,24%, as concordâncias negativas  são 99,14% e as

concordâncias totais são 99,18%.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

1. Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de

usar e opere estritamente de acordo com os requisitos.

2.Este  kit  é usado  apenas  para  testes  in vitro.  O uso

deste  produto  é  limitado  a  pessoal  especialmente

instruído e treinado nas técnicas de PCR em tempo real

e procedimentos de diagnóstico in vitro.

3.  Todos  os  consumíveis  usados  durante  a  operação

devem estar livres de DNase e RNase.

4. Use áreas de trabalho separadas e segregadas para

(i) configuração da reação, (ii) preparação da amostra e

(iii)  atividades  de  amplificação  /  detecção.  e  os

instrumentos,  equipamentos,  consumíveis  e  jalecos

usados  em  cada  área  devem  ser  dedicados  e  não

devem  ser  usados  transversalmente  para  evitar

contaminação cruzada.

5.  Cada  componente  deve  ser  descongelado  à

temperatura ambiente e bem misturado antes do uso.

6.  Evite  a  formação  de  bolhas  de  ar  durante  a

distribuição da solução de reação e verifique se os tubos

de reação estão bem fechados antes de colocá-los no

instrumento.

7. A bancada deve ser limpa a tempo e desinfetada com

hipoclorito de sódio 10%, álcool  75% e luz ultravioleta

após o experimento.

8.  As  amostras  devem  ser  sempre  tratadas  como

infecciosas  e  /  ou  biológicas  de  acordo  com  os

procedimentos laboratoriais de segurança.

9.  Um resultado  de teste  negativo  com um esfregaço

faríngeo não pode ser usado como base para exclusão.

Recomenda-se  que  amostras  do  trato  respiratório

inferior,  como  escarro,  com  alta  carga  viral,  sejam

coletadas com base nos sintomas clínicos para um novo

teste.

10. Armazenamento e transporte inadequados e coleta,

processamento e teste inadequados de amostras podem

levar a resultados falsos negativos.

REFERÊNCIAS

[1] Shalhoub S, Farahat F, Al-Jiffri A, et al. IFN-alpha2a or IFN-
beta1a  in  combination  with  ribavirin  to  treat  Middle  East
respiratory syndrome coronavirus pneumonia: a retrospective
study. J Antimicrob Chemother 2015; 70: 2129-32.
[2]  General  Biosafety  Standard  for  Causative  Bacteria
Laboratories (WS233- 2017).
[3]  Collection  and  Transfer  of  Specimens  for  Clinical
Microbiological Examination (WS/ T640-2018).

Fabricado por: Shanghai  BioGerm Medical  Technology Co.,

Ltd Address: Room 1302, 1303, 1304, 1304, 1305, 1306, 1307,

1309, Building 3, No. 1588 Huhang Highway, Fengxian District,

Shanghai,China.

Importado  por: CPMH -  Comércio  e  Indústria  de  Produtos

Médico-Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ 13.532.259/0001-25

Endereço: SIA Trecho 17 Via IA-4 Lote 1235 Parte 03 – Zona

Industrial (Guará) CEP 71.200-260 - Brasília/DF

Telefone: (61) 3233-3396

AFE: 8.08.598-4

Responsável Técnico: Rander Pereira Avelar

CRO/DF: 5476

Registro ANVISA nº: 80859840202

Rev.05, 03/08/2021.


