Controles Moleculares
para Doenças Infecciosas
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Introdução
A Qnostics é uma empresa fornecedora líder em soluções de Controle de Qualidade para testes de Doenças
Infecciosas Moleculares para atender as demandas e exigências atuais dos laboratórios de diagnóstico
molecular e daqueles que realizam Testes de Ácidos Nucléicos (NAT). Nossa gama compreende centenas de
alvos virais, bacterianos e fúngicos caracterizados, abrangendo uma vasta gama de Doenças Associadas a
Transplantes, Doenças Respiratórias, Vírus Transportados pelo Sangue, Infecções Sexualmente Transmitidas,
Doenças Gastrointestinais e Doenças do Sistema Nervoso Central.
Como uma empresa fornecedora de soluções completas de CQ, nossos produtos podem ser utilizados
no monitoramento diário do desempenho de ensaios, avaliação de linearidade, avaliação de ensaios,
validação/verificação de novos ensaios, bem como de capacitação de pessoal.
Além de laboratórios clínicos e moleculares, a Qnostics tem, há mais de uma década, entregue produtos
e serviços de CQ personalizados a fabricantes de ensaios de IVD (diagnóstico in vitro), provedores de EQA
(avaliação externa de qualidade), organizações Farmacêuticas e CROs (organizações de pesquisas clínicas)
com o objetivo global de auxiliá-los em todas as fases do ciclo de vida do produto de ensaio desde a fase
de P&D até o suporte ao cliente no mercado.
Controles Q

Painéis Q Analíticos

A nossa gama de controles positivos, patógenos inteiros, e

Os Painéis Q Analíticos são concebidos para abranger a faixa

de terceiros é concebida para monitorar o desempenho

dinâmica de um ensaio, permitindo avaliar a linearidade, LOD

de ensaios diariamente. Como verdadeiros controles de

(limites de detecção) e LOQ (limites de quantificação). Cada

terceiros, desvios nos ensaios são detectados, monitorados

painel contém um mínimo de cinco amostras, englobando a

e gerenciados, ajudando a assegurar resultados precisos e

faixa dinâmica do ensaio numa progressão linear.

confiáveis. O uso de controles de terceiros também ajudará a
dar suporte aos requisitos regulamentares da ISO 15189:2012.

Painéis Q Moleculares

Painéis de Avaliação

Os Painéis Q Moleculares são compostos por três níveis

Os Painéis de Avaliação abrangem uma gama de genótipos

individuais destinados a avaliar a gama de medição analítica

e podem ser utilizados para avaliar características de ensaios,

dos ensaios. Os Painéis Q Moleculares também podem

confirmar reivindicações de ensaios e, finalmente, assegurar

ser utilizados para fornecer suporte ao treinamento em

que o ensaio é adequado para a finalidade. Os Painéis

laboratórios e na avaliação e desenvolvimento de ensaios

de Avaliação também podem ser utilizados na validação

diagnósticos moleculares desde a fase de extração, através

de ensaios clínicos e no desenvolvimento de novos testes

da amplificação e finalmente a de detecção.

diagnósticos.

Painéis Anteriores de QCMD
Amostras de desafios de QCMD EQA anteriores podem estar disponíveis para serem utilizadas na avaliação de ensaios e na
capacitação de pessoal.
A tabela a seguir é projetada para auxiliar na escolha da solução mais adequada para as suas necessidades:

Controles Q
Monitoramento Diário de Ensaios

•

Verificação / Validação de
Ensaios

•

Painéis Q
Moleculares

Painéis Q
Analíticos

Painéis de
Avaliação

•

•

•

Avaliação de
Linearidade/LOD/LOQ

Painéis Anteriores
de QCMD

•

Avaliação de Ensaios
Detecção de subtipos e cepas

•

•

•

•

Treinamento do pessoal

•

•

•

•

•

Teste de repetição após um
desempenho de EQA deficiente

•

•

•

•

•
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Controles Q
Independentemente fabricados, estes controles positivos são projetados para serem
tratados como uma amostra do paciente dentro de um ensaio. Auxiliando a dar suporte
aos requisitos de acreditação de acordo com a norma ISO 15189:2012, os Controles
Q são fornecidos num formato não ensaiado líquido congelado, proporcionando
resultados de testes precisos e confiáveis.

Benefícios
Controles de patógenos inteiros

Controle de Terceiros

Com controles de patógenos inteiros, a gama

Todos os Controles Q podem ser descritos

de Controles Q é concebida para imitar o

como

desempenho das amostras do paciente e pode

fornecendo uma avaliação independente e

ser utilizada para monitorar de forma eficaz

imparcial a respeito do desempenho do ensaio

o desempenho de todo o processo de teste,

enquanto que ajuda a satisfazer os requisitos

incluindo a extração, amplificação e detecção.

regulamentares da norma ISO 15189: 2012.

Rastreabilidade

Líquido para facilidade de uso

Todos os controles são rastreáveis a materiais

Todas as amostras são convenientemente

de referência internacionais, quando

fornecidas em um formato líquido congelado,

disponíveis.

significando que não há nenhuma preparação

verdadeiros

controles

de

ou manuseio adicional necessário.
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terceiros,

Controles Q para Doenças Associadas a Transplantes
Os avanços na medicina de transplante melhoraram muito as perspectivas
de receptores de transplante. No entanto, a infecção por patógeno e,
particularmente, a reativação viral continuam contribuidores significativos à
morbidade e à mortalidade de pacientes de transplantes. A gama de Controles
Q abrange um número de vírus de especial preocupação, incluindo: HSV, CMV,
EBV, ADV, JCV e BKV.
Controle do Adenovírus (ADV)
Controle positivo dedicado para utilização no monitoramento do desempenho de ensaios moleculares utilizados na
detecção do Adenovírus (ADV) Tipo 1.
Patógeno Alvo – Adenovírus (ADV)
Genótipo Alvo – Tipo 1
Matriz – Meio de Transporte Viral
Estabilidade – Controle de utilização única, concebido para ser utilizado imediatamente, minimizando o risco de contaminação
Validade – Até 2 anos a partir da data de fabricação
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

ADVMQC01-A

Controle Q Médio do ADV CE

5 x 1 ml

ADVMQC01-B

Controle Q Médio do ADV RUO

5 x 1 ml

Controle do Vírus BK (BKV)
Controle positivo dedicado para utilização no monitoramento do desempenho de ensaios moleculares utilizados na
detecção do Vírus BK (BKV). Disponível em uma escolha de três níveis (baixo, médio e alto), dependendo das suas
necessidades de laboratório.
Patógeno Alvo – Vírus BK (BKV)
Genótipo Alvo – Tipo 1b-2
Matriz – Plasma
Estabilidade – Controle de utilização única, concebido para ser utilizado imediatamente, minimizando o risco de contaminação
Validade – Até 2 anos a partir da data de fabricação

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

BKVHQC01-B

Controle Q Alto do BKV RUO

5 x 1 ml

BKVMQC01-A

Controle Q Médio do BKV CE

5 x 1 ml

BKVMQC01-B

Controle Q Médio do BKV RUO

5 x 1 ml

BKVLQC01-B

Controle Q Baixo do BKV RUO

5 x 1 ml
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Controle do Citomegalovírus (CMV)
Controle positivo dedicado para utilização no monitoramento do desempenho de ensaios moleculares utilizados na
detecção do Citomegalovírus (CMV).
Patógeno Alvo – Citomegalovírus (CMV)
Genótipo Alvo – AD169
Matriz – Plasma
Estabilidade – Controle de utilização única, concebido para ser utilizado imediatamente, minimizando o risco de
contaminação
Validade – Até 2 anos a partir da data de fabricação
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

CMVMQC01-A

Controle Q Médio do CMV CE

5 x 1 ml

CMVMQC01-B

Controle Q Médio do CMV RUO

5 x 1 ml

Controle do Vírus Epstein-Barr (EBV)
Controle positivo dedicado para utilização no monitoramento do desempenho de ensaios moleculares utilizados na
detecção do Vírus Epstein-Barr (EBV). Disponível em uma escolha de três níveis (baixo, médio e alto), dependendo das
suas necessidades de laboratório.
Patógeno Alvo – Vírus Epstein-Barr (EBV)
Genótipo Alvo – B-95
Matriz – Plasma
Estabilidade – Controle de utilização única, concebido para ser utilizado imediatamente, minimizando o risco de contaminação
Validade – Até 2 anos a partir da data de fabricação
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

EBVHQC01-B

Controle Q Alto do EBV RUO

5 x 1 ml

EBVMQC01-A

Controle Q Médio do EBV CE

5 x 1 ml

EBVMQC01-B

Controle Q Médio do EBV RUO

5 x 1 ml

EBVLQC01-B

Controle Q Baixo do EBV RUO

5 x 1 ml

Controle do Vírus do Herpes Simples (HSV-1)
Controle positivo dedicado para utilização no monitoramento do desempenho de ensaios moleculares utilizados na
detecção do Vírus do Herpes Simples 1 (HSV-1).
Patógeno Alvo – Vírus Herpes Simples 1 (HSV-1
Genótipo Alvo – Tipo 95
Matriz – Meio de Transporte Viral
Estabilidade – Controle de utilização única, concebido para ser utilizado imediatamente, minimizando o risco de contaminação
Validade – Até 2 anos a partir da data de fabricação
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

HSV1MQC01-A

Controle Q Médio do HSV-1 CE

5 x 1 ml

HSV1MQC01-B

Controle Q Médio do HSV-1 RUO

5 x 1 ml
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Controle do Vírus do Herpes Simples (HSV-2)
Controle positivo dedicado para utilização no monitoramento do desempenho de ensaios moleculares utilizados na
detecção do Vírus do Herpes Simples 2 (HSV-2).
Patógeno Alvo – Vírus Herpes Simples (HSV-2)
Genótipo Alvo – Tipo 09
Matriz – Meio de Transporte Viral
Estabilidade – Controle de utilização única, concebido para ser utilizado imediatamente, minimizando o risco de contaminação
Validade – Até 2 anos a partir da data de fabricação
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

HSV2MQC01-A

Controle Q Médio do HSV-2 CE

5 x 1 ml

HSV2MQC01-B

Controle Q Médio do HSV-2 RUO

5 x 1 ml

Controle do Vírus JC (JCV)
Controle positivo dedicado para utilização no monitoramento do desempenho de ensaios moleculares utilizados na
detecção do Vírus JC (JCV).
Patógeno Alvo – Vírus JC (JCV)
Genótipo Alvo – Tipo 1A
Matriz – Plasma
Estabilidade – Controle de utilização única, concebido para ser utilizado imediatamente, minimizando o risco de contaminação
Validade – Até 2 anos a partir da data de fabricação
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

JCVMQC02-A

Controle Q Médio do JCV CE

5 x 1 ml

JCVMQC02-B

Controle Q Médio do JCV RUO

5 x 1 ml

Controle da Pneumonia por Pneumocystis (PPC)
Controle de teste positivo dedicado para utilização no monitoramento do desempenho de ensaios moleculares utilizados
na detecção da Pneumonia por Pneumocystis (PPC).
Patógeno Alvo – Pneumonia por Pneumocystis (PPC)
Matriz – Salina
Estabilidade – Controle de utilização única, concebido para ser utilizado imediatamente, minimizando o risco de contaminação
Validade – Até 2 anos a partir da data de fabricação

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

PCPMQC01-C

Controle Q Médio da PPC RUO

5 x 0.25 ml
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Controle do Vírus Varicela-Zoster (VZV)
Controle positivo dedicado para utilização no monitoramento do desempenho de ensaios moleculares utilizados na
detecção do Vírus Varicela-Zoster (VZV).
Patógeno Alvo – Vírus Varicela-Zoster (VZV)
Genótipo Alvo – Tipo 9/84
Matriz – Meio de Transporte Viral
Estabilidade – Controle de utilização única, concebido para ser utilizado imediatamente, minimizando o risco de contaminação
Validade – Até 2 anos a partir da data de fabricação
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

VZVMQC01-A

Controle Q Médio do VZV CE

5 x 1 ml

VZVMQC01-B

Controle Q Médio da VZV RUO

5 x 1 ml

Controles Q para Teste de Infecção Respiratória
Infecções do Trato Respiratório (ITRs) são condições comuns, afetando
tanto o trato respiratório superior quanto o inferior. Para os jovens, os idosos
e os imunocomprometidos, as ITRs podem ser uma ameaça à saúde se
não forem geridas de forma eficaz. A gama de Controles Q abrange uma
variedade de patógenos virais comuns.
Controle do Adenovírus (ADV)
Controle positivo dedicado para utilização no monitoramento do desempenho de ensaios moleculares utilizados na
detecção do Adenovírus (ADV) Tipo 1.
Patógeno Alvo – Adenovírus (ADV)
Genótipo Alvo – Tipo 1
Matriz – Meio de Transporte Viral
Estabilidade – Controle de utilização única, concebido para ser utilizado imediatamente, minimizando o risco de contaminação
Validade – Até 2 anos a partir da data de fabricação

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

ADVMQC01-A

Controle Q Médio do ADV CE

5 x 1 ml

ADVMQC01-B

Controle Q Médio do ADV RUO

5 x 1 ml

Controle do Vírus da Influenza A (INFA)
Controle positivo e de ensaios únicos por amostra (singleplex) dedicado para utilização no monitoramento do desempenho
de ensaios moleculares utilizados na detecção do Vírus da Influenza A (INFA).
Patógeno Alvo – Vírus da Influenza A (INFA)
Genótipo Alvo – H1N1
Matriz – Meio de Transporte Viral
Estabilidade – Controle de utilização única, concebido para ser utilizado imediatamente, minimizando o risco de contaminação
Validade – Até 2 anos a partir da data de fabricação
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

INFAMQC01-A

Controle Q Médio do INFA CE

5 x 1 ml

INFAMQC01-B

Controle Q Médio da INFA RUO

5 x 1 ml
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Controle do Vírus da Influenza B (INFB)
Controle positivo dedicado para utilização no monitoramento do desempenho de ensaios moleculares utilizados na
detecção do Vírus da Influenza B (INFB).
Patógeno Alvo – Vírus da Influenza B (INFB)
Genótipo Alvo – Victoria
Matriz – Meio de Transporte Viral
Estabilidade – Controle de utilização única, concebido para ser utilizado imediatamente, minimizando o risco de contaminação
Validade – Até 2 anos a partir da data de fabricação
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

INFBMQC01-A

INFB Medium Q Control CE

5 x 1 ml

INFBMQC01-B

INFB Medium Q Control RUO

5 x 1 ml

Controle do Vírus da Parinfluenza (PINF)
Monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do Vírus da Parinfluenza (PINF) utilizando este
controle positivo dedicado.
Patógeno Alvo – Vírus da Parinfluenza (PINF)
Genótipo Alvo – Tipo 1
Matriz – Meio de Transporte Viral
Estabilidade – Controle de utilização única, concebido para ser utilizado imediatamente, minimizando o risco de contaminação
Validade – Até 2 anos a partir da data de fabricação
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

PINFMQC01-A

Controle Q Médio do PINF CE

5 x 1 ml

PINFMQC01-B

Controle Q Médio da PINF RUO

5 x 1 ml

Controle do Vírus Sincicial Respiratório A (RSV A)
Controle positivo dedicado para utilização no monitoramento do desempenho de ensaios moleculares utilizados na
detecção do Vírus Sincicial Respiratório A (RSV A)
Patógeno Alvo –Vírus Sincicial Respiratório A (RSV A)
Genótipo Alvo – Tipo A
Matriz – Meio de Transporte Viral
Estabilidade – Controle de utilização única, concebido para ser utilizado imediatamente, minimizando o risco de contaminação
Validade – Até 2 anos a partir da data de fabricação
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

RSVAMQC01-A

Controle Q Médio do RSV A CE

5 x 1 ml

RSVAMQC01-B

Controle Q Médio da RSV A RUO

5 x 1 ml
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Controle do Rinovírus (RV)
Este controle positivo dedicado do Rinovírus (RV) é concebido para utilização no monitoramento do desempenho de
ensaios moleculares.
Patógeno Alvo – Rinovírus (RV)
Genótipo Alvo – Tipo 16
Matriz – Meio de Transporte Viral
Estabilidade – Controle de utilização única, concebido para ser utilizado imediatamente, minimizando o risco de contaminação
Validade – Até 2 anos a partir da data de fabricação
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

RVMQC01-A

Controle Q Médio do RV CE

5 x 1 ml

RVMQC01-B

Controle Q Médio da RV RUO

5 x 1 ml

Controles de
patógenos inteiros
para monitorar todo
o processo de testes
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Painéis Q Analíticos
Cada Painel Q Analítico é composto por cinco ou mais amostras individuais, incluindo
uma negativa. É projetado para abranger a faixa dinâmica dos ensaios de doenças
infecciosas individuais, em uma progressão linear. Os Painéis Q Analíticos são destinados
para uso na validação e na verificação de novos ensaios com o objetivo principal de
ajudar a garantir que os ensaios sejam lineares em toda a gama dinâmica.
Além disso, os Painéis Q Analíticos irão suportar os requisitos de acreditação de um
laboratório, de acordo com a norma ISO 15189:2012.

Benefícios
Controles de patógenos inteiros

Gama clinicamente relevante

Com controles de patógenos inteiros, a gama

Todos os Painéis Q Analíticos compreendem

de Painéis Q Analíticos é concebida para imitar

uma

o desempenho das amostras de pacientes e

abranger o intervalo de medição dos ensaios.

pode ser utilizada para monitorar de forma

Até 10 diferentes concentrações podem ser

eficaz o desempenho de todo o processo de

abrangidas em um único Painel Q Analítico, com

teste, incluindo a extração, amplificação e

cada painel também incluindo uma amostra

detecção.

negativa.

Rastreabilidade

Líquido para facilidade de uso

Todos os Painéis Q Analíticos são rastreáveis

Todas as amostras são convenientemente

a

fornecidas num formato líquido congelado,

materiais

de

referência

internacionais,

quando disponíveis.

série

de

amostras

projetadas

para

significando que não há nenhuma preparação
ou manuseio adicional necessário.
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Painéis Q Analíticos para Doenças Associadas a
Transplantes
Os avanços na medicina de transplante melhoraram muito as perspectivas
de receptores de transplante. No entanto, a infecção por patógeno e,
particularmente, a reativação viral continuam contribuidores significativos
à morbidade e à mortalidade de pacientes de transplantes. A gama dos
Painéis Q Analíticos abrange um número de vírus de especial preocupação,
incluindo: HSV, CMV, EBV, ADV, JCV e BKV.
Painel Q Analítico do Adenovírus (ADV)
Painel Q Analítico dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do Adenovírus
(ADV). Compreendendo oito níveis individuais, a linearidade é avaliada com precisão ao longo do intervalo de medição
do ensaio.
Patógeno Alvo – Adenovírus (ADV)
Genótipo Alvo – Tipo 1
Matriz – Meio de Transporte Viral
Número de Níveis – 8

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

ADVAQP01-B

Painel Q Analítico do ADV RUO

8 x 1 ml

Painel Q Analítico do Vírus BK (BKV)
Painel Q Analítico dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do Vírus BK (BKV).
Compreendendo seis níveis individuais, a linearidade é avaliada com precisão ao longo do intervalo de medição do ensaio.
Patógeno Alvo – Vírus BK (BKV)
Genótipo Alvo – Tipo 1b-2
Matriz – Plasma
Número de Níveis – 6

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

BKVAQP01-B

Painel Q Analítico do BKV RUO

6 x 1 ml

Painel Q Analítico do Citomegalovírus (CMV)
Painel Q Analítico projetado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do Citomegalovírus
(CMV). Compreendendo nove níveis individuais, a linearidade é avaliada com precisão ao longo do intervalo de medição
do ensaio.
Patógeno Alvo – Citomegalovírus (CMV)
Genótipo Alvo – AD169
Matriz – Plasma
Número de Níveis – 9
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

CMVAQP02-B

Painel Q Analítico do CMV RUO

9 x 1 ml
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Painel Q Analítico do Vírus Epstein-Barr (EBV).
Painel Q Analítico dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do Vírus
Epstein-Barr (EBV). Compreendendo dez níveis individuais, a linearidade é avaliada com precisão ao longo do intervalo
de medição do ensaio.
Patógeno Alvo – Vírus Epstein-Barr (EBV)
Genótipo Alvo – B-95
Matriz – Plasma
Número de Níveis – 10

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

EBVAQP03-B

Painel Q Analítico do EBV RUO

10 x 1 ml

Painel Q Analítico do Vírus Herpes Humano 6 (HHV6)
Painel Q Analítico dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do Vírus Herpes
Humano 6 (HHV6). Compreendendo dez níveis individuais, a linearidade é avaliada com precisão ao longo do intervalo
de medição do ensaio.
Patógeno Alvo – Vírus Herpes Humano 6 (HHV6)
Genótipo Alvo – Tipo A-GS
Matriz – Plasma
Número de Níveis – 10

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

HHV6AQP02-B

Painel Q Analítico do HHV6 RUO

10 x 1 ml

Painel Q Analítico do Vírus do Herpes Simples 1 (HSV-1)
Painel Q Analítico dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do Vírus do Herpes
Simples 1 (HSV-1). Compreendendo oito níveis individuais, a linearidade é avaliada com precisão ao longo do intervalo de
medição do ensaio.
Patógeno Alvo – Vírus Herpes Simples 1 (HSV-1)
Genótipo Alvo – Tipo 95
Matriz – Meio de Transporte Viral
Número de Níveis – 8

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

HSV1AQP01-B

Painel Q Analítico do VHS1 RUO

8 x 1 ml
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Painel Q Analítico do Vírus do Herpes Simples 2 (HSV-2)
Painel Q Analítico dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do Vírus do Herpes
Simples 2 (HSV-2). Compreendendo dez níveis individuais, a linearidade é avaliada com precisão ao longo do intervalo de
medição do ensaio.
Patógeno Alvo – Vírus Herpes Simples 2 (HSV-2)
Genótipo Alvo – Tipo 09
Matriz – Meio de Transporte Viral
Número de Níveis – 10

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

HSV2MQP01-A

Painel Q Analítico do HSV-2 RUO

10 x 1 ml

Painel Q Analítico do Vírus JC (JCV)
Painel Q Analítico dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do Vírus JC
(JCV). Compreendendo sete níveis individuais, a linearidade é avaliada com precisão ao longo do intervalo de medição
do ensaio.
Patógeno Alvo – Vírus JC (JCV)
Genótipo Alvo – Tipo 1A
Matriz – Plasma
Número de Níveis – 7

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

JCVAQP03-B

Painel Q Analítico do JCV RUO

7 x 0,5 ml

Painel Q Analítico do Vírus Varicela-Zoster (VZV)
Painel Q Analítico dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do Vírus
Varicela-Zoster (VZV). Compreendendo dez níveis individuais, a linearidade é avaliada com precisão ao longo do intervalo
de medição do ensaio.
Patógeno Alvo – Vírus Varicela-Zoster (VZV)
Genótipo Alvo – Tipo 9/84
Matriz – Meio de Transporte Viral
Número de Níveis – 10

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

VZVAQP02-C

Painel Q Analítico do VZV RUO

10 x 1 ml
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Painéis Q Analíticos para Teste de Infecção Respiratória
Infecções do Trato Respiratório (ITRs) são condições comuns, afetando
tanto o trato respiratório superior quanto o inferior. Para os jovens, os
idosos e os imunocomprometidos, as ITRs podem ser uma ameaça
à saúde se não forem geridas de forma eficaz. A gama dos Painéis Q
Analíticos abrange uma variedade de patógenos virais comuns.
Painel Q Analítico do Vírus da Influenza A (INFA)
Painel Q Analítico dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do Vírus
da Influenza A (INFA). Compreendendo nove níveis individuais, a linearidade é avaliada com precisão ao longo do
intervalo de medição do ensaio.
Patógeno Alvo – Vírus da Influenza A (INFA)
Genótipo Alvo – H1N1
Matriz – Meio de Transporte Viral
Número de Níveis – 9

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

INFAAQP01-B

Painel Q Analítico do INFA RUO

9 x 1 ml

Painel Q Analítico do Vírus da Influenza B (INFB)
Painel Q Analítico dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do Vírus da
Influenza B (INFB). Compreendendo sete níveis individuais, a linearidade é avaliada com precisão ao longo do intervalo
de medição do ensaio.
Patógeno Alvo – Vírus da Influenza B (INFB)
Genótipo Alvo – Victoria
Matriz – Meio de Transporte Viral
Número de Níveis – 7

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

INFBAQP01-B

Painel Q Analítico do INFB RUO

7 x 1 ml

Painel Q Analítico do Vírus da Parinfluenza (PINF)
Painel Q Analítico dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do Vírus da
Parinfluenza (PINF). Compreendendo seis níveis individuais, a linearidade é avaliada com precisão ao longo do intervalo
de medição do ensaio.
Patógeno Alvo – Vírus da Parinfluenza (PINF)
Genótipo Alvo – Tipo 1
Matriz – Meio de Transporte Viral
Número de Níveis – 6

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

PINFAQP01-B

Painel Q Analítico do PINF RUO

6 x 1 ml
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Painel Q Analítico do Vírus Sincicial Respiratório (RSV)
Painel Q Analítico dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do Vírus Sincicial
Respiratório (RSV). Compreendendo oito níveis individuais, a linearidade é avaliada com precisão ao longo do intervalo de
medição do ensaio.
Patógeno Alvo – Vírus Sincicial Respiratório (RSV)
Genótipo Alvo – Tipo A + B
Matriz – Meio de Transporte Viral
Número de Níveis – 8

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

RSVAAQP01-B

Painel Q Analítico do RSV A RUO

8 x 0,5 ml

RSVBAQP01-B

Painel Q Analítico do RSV B RUO

8 x 0,5 ml

Painel Q Analítico do Rinovírus (RV)
Painel Q Analítico dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do Rinovírus (RV).
Compreendendo sete níveis individuais, a linearidade é avaliada com precisão ao longo do intervalo de medição do ensaio.
Patógeno Alvo – Rinovírus (RV)
Genótipo Alvo – Tipo A + B
Matriz – Meio de Transporte Viral
Número de Níveis – 7

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

RVAQP01-B

Painel Q Analítico do RV RUO

7 x 0,5 ml

Painéis Q Analíticos para Teste de Vírus Transportado pelo Sangue
A gama dos Painéis Q Analíticos de vírus transportados pelo
sangue compreende o Parvovírus B19 (B19).

Painel Q Analítico do Parvovírus B19 (B19)
Painel Q Analítico dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados
na detecção do Parvovírus B19 (B19). Compreendendo nove níveis individuais, a linearidade
é avaliada com precisão ao longo do intervalo de medição do ensaio.
Patógeno Alvo – Parvovírus B19 (B19)
Genótipo Alvo – Tipo 1a
Matriz – Plasma
Número de Níveis – 9

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

B19AQP02-C

Painel Q Analítico do B19 RUO

9 x 1,5 ml
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Painéis Q Moleculares
Os Painéis Q Moleculares geralmente compreendem quatro amostras, incluindo uma
amostra alta, uma média, uma baixa e uma negativa. Cada Painel Q Molecular é
concebido para uso ao avaliar a sensibilidade analítica e especificidade como uma
parte da validação de um novo ensaio. Eles também podem ser utilizados para ajudar
no treinamento de pessoal e para solucionar problemas de baixo desempenho da EQA.

Benefícios
Controles de patógenos inteiros

Gama clinicamente relevante

Com controles de patógenos inteiros, a gama

Todos os Painéis Q Moleculares compreendem

dos Painéis Q Moleculares é concebida

quatro

para imitar o desempenho das amostras de

negativa, uma baixa, uma média e uma alta,

pacientes e pode ser utilizada para monitorar

concebidas para abranger a gama clínica em

de forma eficaz o desempenho de todo

uma progressão linear.

amostras,

incluindo

uma

amostra

o processo de teste, incluindo a extração,
Líquido para facilidade de uso

amplificação e detecção.

Todas as amostras são convenientemente
Rastreabilidade

fornecidas num formato líquido congelado,

Todos os Painéis Q Moleculares são rastreáveis

significando que não há nenhuma preparação

a materiais de referência internacionais,

ou manuseio adicional necessário.

quando disponíveis.
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Painéis Q Moleculares para Doenças Associadas a
Transplantes
Os avanços na medicina de transplante melhoraram muito as perspectivas
de receptores de transplante. No entanto, a infecção por patógeno e,
particularmente, a reativação viral continuam contribuidores significativos
à morbidade e à mortalidade de pacientes de transplantes. A gama
dos Painéis Q Moleculares abrange um número de vírus de especial
preocupação, incluindo: HSV, HHV6, CMV, EBV, ADV, JCV e BKV.
Painel Q Molecular do Adenovírus (ADV)
Painel Q Molecular dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do Adenovírus
(ADV). Este painel contém quatro amostras, incluindo uma negativa, uma alta, uma média e uma baixa, concebidas para
abranger a gama clínica.
Patógeno Alvo – Adenovírus (ADV)
Genótipo Alvo – Tipo 1
Matriz – Meio de Transporte Viral
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

ADVMQP01-A

Painel Q Molecular do ADV CE

4 x 1 ml

ADVMQP01-B

Painel Q Molecular do ADV RUO

4 x 1 ml

Painel Q Molecular do Vírus BK (BKV)
Painel Q Molecular dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do Vírus BK (BKV).
Este painel contém quatro amostras, incluindo uma negativa, uma alta, uma média e uma baixa, concebidas para abranger
a gama clínica.
Patógeno Alvo – Vírus BK (BKV)
Genótipo Alvo – Tipo 1b-2
Matriz – Plasma

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

BKVMQP01-A

Painel Q Molecular do BKV CE

4 x 1 ml

BKVMQP01-B

Painel Q Molecular do BKV RUO

4 x 1 ml

Painel Q Analítico do Citomegalovírus (CMV)
Painel Q Molecular dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do
Citomegalovírus (CMV). Este painel contém quatro amostras, incluindo uma negativa, uma alta, uma média e uma baixa,
concebidas para abranger a faixa clínica.
Patógeno Alvo – Citomegalovírus (CMV)
Genótipo Alvo – AD169
Matriz – Plasma
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

CMVMQP01-A

Painel Q Molecular do CMV CE

4 x 1 ml

CMVAQP02-B

Painel Q Analítico do CMV RUO

4 x 1 ml
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Painel Q Molecular do Vírus Epstein-Barr (EBV)
Painel Q Molecular dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do Vírus EpsteinBarr (EBV). Este painel contém quatro amostras, incluindo uma negativa, uma alta, uma média e uma baixa, concebidas
para abranger a gama clínica.
Patógeno Alvo – Vírus Epstein-Barr (EBV)
Genótipo Alvo – B-95
Matriz – Plasma
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

EBVMQP01-A

Painel Q Molecular do EBV CE

4 x 1 ml

EBVMQP01-B

Painel Q Molecular do EBV RUO

4 x 1 ml

Painel Q Molecular do Vírus Herpes Humano 6 (HHV6)
Painel Q Molecular dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do Vírus Herpes
Humano 6 (HHV6). Este painel contém quatro amostras, incluindo uma negativa, uma alta, uma média e uma baixa, concebidas
para abranger a gama clínica.
Patógeno Alvo – Vírus Herpes Humano 6 (HHV6)
Genótipo Alvo – Tipo A-GS
Matriz – Plasma

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

HHV6MQP01-B

Painel Q Molecular do HHV6 RUO

4 x 1 ml

Painel Q Molecular do Vírus do Herpes Simples 1 (HSV1)
Painel Q Molecular dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do Vírus do
Herpes Simples 1 (HSV1). Este painel contém quatro amostras, incluindo uma negativa, uma alta, uma média e uma baixa,
concebidas para abranger a gama clínica.
Patógeno Alvo – Vírus Herpes Simples 1 (HSV1)
Genótipo Alvo – Tipo 95
Matriz – Meio de Transporte Viral
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

HSV1MQP01-A

Painel Q Molecular do HSV1 CE

4 x 1 ml

HSV1MQP01-B

Painel Q Molecular do HSV1 RUO

4 x 1 ml

Painel Q Molecular do Vírus do Herpes Simples 2 (HSV2)
Painel Q Molecular dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do Vírus do
Herpes Simples 2 (HSV2). Este painel contém quatro amostras, incluindo uma negativa, uma alta, uma média e uma baixa,
concebidas para abranger a gama clínica.
Patógeno Alvo – Vírus Herpes Simples 2 (HSV2)
Genótipo Alvo – Tipo 09
Matriz – Meio de Transporte Viral
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

HSV2MQP01-A

Painel Q Molecular do HSV2 CE

4 x 1 ml

HSV2MQP01-B

Painel Q Molecular do HSV2 RUO

4 x 1 ml
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Painel Q Molecular do Vírus JC (JCV)
Painel Q Molecular dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do Vírus JC
(JCV). Este painel contém quatro amostras, incluindo uma negativa, uma alta, uma média e uma baixa, concebidas para
abranger a gama clínica.
Patógeno Alvo – Vírus JC (JCV)
Genótipo Alvo – Tipo 1A
Matriz – Plasma
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

JCVMQP02-A

Painel Q Molecular do JCV CE

4 x 1 ml

JCVMQP02-B

Painel Q Molecular do JCV RUO

4 x 1 ml

Painel Q Molecular do Vírus Varicela-Zoster (VZV)
Painel Q Molecular dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do Vírus VaricelaZoster (VZV). Este painel contém quatro amostras, incluindo uma negativa, uma alta, uma média e uma baixa, concebidas
para abranger a gama clínica.
Patógeno Alvo – Vírus Varicela-Zoster (VZV)
Genótipo Alvo – Tipo 9/84
Matriz – Meio de Transporte Viral

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

VZVMQP01-A

Painel Q Molecular do VZV CE

4 x 1 ml

VZVMQP01-B

Painel Q Molecular do VZV CE

4 x 1 ml
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Painéis Q Moleculares para Infecções
Sexualmente Transmitidas
Infecções sexualmente transmitidas (ISTs) continuam a ser um
importante problema de saúde pública globalmente. As ISTs são
as principais causas evitáveis de infertilidade, particularmente
em mulheres. No entanto, algumas ISTs permanecem
assintomáticas antes de levarem a complicações reprodutivas
e infecções congênitas graves, portanto, um diagnóstico e
tratamento adequado são essenciais. A gama dos Painéis Q
Moleculares abrange a Clamídia e a Gonorreia.

Painel Q Molecular da Chlamydia Trachomatis (CT)
Painel Q Molecular dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção da Chlamydia
Trachomatis (CT). Este painel contém quatro amostras, incluindo uma negativa, uma alta, uma média e uma baixa,
concebidas para abranger a gama clínica.
Patógeno Alvo – Chlamydia Trachomatis (CT)
Matriz– Meio de Transporte
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

CTMQP01-C

Painel Q Molecular da CT RUO

4 x 1 ml

Painel Q Molecular da Neisseria Gonorrhoea (NG)
Painel Q Molecular dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção da Neisseria
Gonorrhoea (NG). Este painel contém quatro amostras, incluindo uma negativa, uma alta, uma média e uma baixa,
concebidas para abranger a gama clínica.
Patógeno Alvo – Neisseria Gonorrhoea (NG)
Matriz – Meio de Transporte
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

NGMQP01-C

Painel Q Molecular da NG RUO

4 x 1 ml

Painel Q Molecular da Chlamydia Trachomatis & Neisseria Gonorrhoea (CT/NG)
Painel Q Molecular dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção da Chlamydia
Trachomatis & Neisseria Gonorrhoea (CT/NG). Este painel contém quatro amostras, incluindo uma negativa, uma alta, uma
média e uma baixa, concebidas para abranger a gama clínica.
Patógeno Alvo – Chlamydia Trachomatis & Neisseria Gonorrhoea (CT/NG)
Matriz – Meio de Transporte
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

CTNGMQP01-C

Painel Q Molecular da CT/NG

4 x 1 ml
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Painéis Q Moleculares para Teste de Vírus
Transportado pelo Sangue
A gama dos Painéis Q Moleculares de vírus transportados pelo sangue
compreende uma gama de patógenos que são classicamente
detectados diretamente a partir do sangue. Isto inclui o Vírus B19
(B19), o Vírus da Hepatite A (VHA) e o Vírus da Hepatite E (VHE).
Painel Q Analítico do Parvovírus B19 (B19)
Painel Q Molecular dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do Parvovírus
B19 (B19). Este painel contém quatro amostras, incluindo uma negativa, uma alta, uma média e uma baixa, concebidas
para abranger a gama clínica.
Patógeno Alvo – Parvovírus B19 (B19)
Genótipo Alvo – Tipo 1a
Matriz – Plasma

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

B19MQP01-C

Painel Q Molecular do B19 RUO

4 x 1,5 ml

Painel Q Molecular do Vírus da Hepatite A (HAV)
Painel Q Molecular dedicado para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do Vírus da
Hepatite A (HAV). Este painel contém quatro amostras abrangendo a gama clínica.
Patógeno Alvo – Vírus da Hepatite A (HAV)
Genótipo Alvo – Tipo 1a
Matriz– Plasma

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

HAVMQP02-C

Painel Q Molecular do HAV RUO

4 x 0,6 ml
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Painéis Q Moleculares para Teste de Infecção
Gastrointestinal
A Gastrenterite pode ser causada por uma ampla variedade
de vírus e é muitas vezes associada com a inflamação grave
do trato gastrointestinal que envolve tanto o estômago quanto
o intestino delgado. Isso resulta em diarreia aguda e vômitos.
O diagnóstico é baseado principalmente nos sintomas clínicos,
porém o diagnóstico de laboratório é muitas vezes necessário
para auxiliar a assistência ao paciente.
Painéis Q Moleculares do Norovírus
Painéis Q Moleculares dedicados para monitorar o desempenho de ensaios moleculares utilizados na detecção do
Norovírus GI e do Norovírus GII. Cada painel contém três amostras, incluindo uma alta, uma média e uma baixa, concebidas
para abranger a gama clínica.
Patógeno Alvo – Norovírus GI e Norovírus GII
Genótipo Alvo – Norovírus
Matriz – Meio de Transporte Viral
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

NVGIMQP01-C

Painel Q Molecular do Norovírus GI RUO

3 x 1 ml

NVGIMQP01-C

Painel Q Molecular do Norovírus GII RUO

3 x 1 ml

Amostras líquidas prontas
para utilização eliminam
a preparação adicional
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Painéis de Avaliação
Os Painéis de Avaliação podem ser utilizados para avaliar características de ensaios,
confirmar reivindicações de ensaios e, finalmente, assegurar que o ensaio é adequado
para a finalidade. Os Painéis de Avaliação também podem ser utilizados na validação
de ensaios clínicos e no desenvolvimento de testes diagnósticos.
Os Painéis de Avaliação estão disponíveis numa variedade de formatos e abrangem
uma gama de genótipos comuns. Ao utilizar estes Painéis de Avaliação, os laboratórios
também podem dar suporte aos seus requisitos de acreditação de acordo com a
norma ISO 15189 ou a ISO 17025.

Benefícios
Controles de patógenos inteiros

Clinicamente relevante

Com controles de patógenos inteiros, os Painéis

Amostras

de Avaliação são concebidos para imitar o

genótipos comuns são fornecidas, garantindo

desempenho das amostras do paciente e

uma detecção precisa pelo instrumento ou

podem ser utilizados para monitorar de forma

pelo método em uso.

abrangendo

uma

gama

de

eficaz o desempenho de todo o processo de
teste, incluindo a extração, amplificação e

Líquido para facilidade de uso

detecção.

Todas as amostras são convenientemente
fornecidas num formato líquido congelado,

Rastreabilidade

significando que não há nenhuma preparação

Todos os Painéis de Avaliação são rastreáveis

ou manuseio adicional necessário.

a materiais de referência internacionais,
quando disponíveis.
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Painéis de Avaliação para Meningite/Encefalite (ME)
Ensaios diagnósticos moleculares baseados em múltiplos ensaios por
amostra (multiplex) oferecem a capacidade de detectar uma vasta
gama de patógenos dentro de um único teste diagnóstico. Abordagens
sindrômicas para testes de meningite permite aos médicos identificar
a causa da infecção, muitas vezes em um paciente próximo, local do
ponto de impacto em que um diagnóstico rápido auxilia uma tomada
de decisão clínica e tratamento do paciente mais rápidos.
Painel de Avaliação para Meningite/Encefalite (ME)
Painel de Avaliação dedicado para validar um novo ensaio ou instrumento para garantir que tudo está funcionando
como esperado. Este Painel de Avaliação para ME foi concebido com desempenho conhecido na plataforma BioFire
FilmArray e destina-se a ser utilizado com o esquema de combinação para o ensaio para ME da FilmArray.
Patógeno Alvo – Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogene, Neisseria meningitidis, Streptococcus
agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Citomegalovírus, Enterovírus, Vírus do Herpes Simples 1, Virus do Herpes Simples 2,
Vírus Herpes Humano 6, Parechovirus Humano, Vírus Varicela-Zoster, Cryptococcus neoformans / gattii
Matriz – Meio de Transporte
Membros do Painel – 14

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

MEEP01-C

Painel de Avaliação para Meningite/
Encefalite (ME)

14 x 0,25 ml

Painéis de Avaliação para Teste de Infecção Respiratória
Infecções do Trato Respiratório (ITRs) são condições comuns, afetando tanto
o trato respiratório superior quanto o inferior. Para os jovens, os idosos e os
imunocomprometidos, as ITRs podem ser uma ameaça significativa à saúde
se não forem geridas de forma eficaz. O Painel de Avaliação de Infecções
Respiratórias combina o INFA, INFB, RSV e a gripe sazonal.
Painel de Avaliação para Teste de Infecção Respiratória
Painel de Avaliação dedicado para validar um novo ensaio ou instrumento para garantir que tudo está funcionando
como esperado. O Painel de Avaliação de Infecção Respiratória compreende cinco alvos virais em uma amostra com
concentração média e uma negativa.
Patógeno Alvo – INFA - H1N1, INFA - H3N2, INFB - Victoria, RSV - Tipo A, RSV - Tipo B
Matriz – Meio de Transporte
Membros do Painel – 6

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

RESPEP01-C

Painéis de Avaliação Respiratória RUO

6 x 1 ml
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Painéis de Avaliação para Infecções Fúngicas
O tratamento e a gestão de pacientes com sistemas imunológicos
comprometidos presenciaram desenvolvimentos importantes nos
últimos anos. Como resultado, a assistência médica e a gestão
de pacientes imunocomprometidos têm melhorado muito. No
entanto, a infecção por patógeno permanece um contribuinte
significativo à morbidade e à mortalidade nesses pacientes. Um
número de parasitas patogênicos é de interesse na gestão de
pacientes imunocomprometidos, incluindo a Candida spp. e o
Aspergillus spp. A avaliação fúngica abrange uma ampla gama
de alvos fúngicos, permitindo uma validação de ensaio eficaz.

Painel de Avaliação Candida spp.
Painel de Avaliação dedicado para validar um novo ensaio ou instrumento para garantir que tudo está funcionando como
esperado. Este Painel de Avaliação Fúngica compreende três alvos fúngicos relacionados à Candida spp. Concentrações
altas e médias são proporcionadas além de uma amostra negativa.
Patógeno Alvo – Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei
Matriz – Soro
Membros do Painel – 7 (Alto, Médio & Negativo)
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

CANEP01-C

Painéis de Avaliação Candida RUO

7 x 0.5 ml

Painéis de Avaliação de Aspergillus spp.
Painel de Avaliação dedicado para validar um novo ensaio ou instrumento para garantir que tudo está funcionando
como esperado. Este Painel de Avaliação Fúngica compreende dois alvos fúngicos relacionados ao Aspergillus spp.
Concentrações altas e médias são proporcionadas além de uma amostra negativa.
Patógeno Alvo – Aspergillus fumigatus, Aspergillus terreus
Matriz – Soro
Membros do Painel – 5 (Alto, Médio & Negativo)
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

ASPEP01-C

Painel de Avaliação Aspergillus RUO

5 x 0.5 ml
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Painéis de Avaliação para Infecções Gastrointestinais
A Gastrenterite pode ser causada por uma ampla variedade de
vírus e é muitas vezes associada com a inflamação grave do trato
gastrointestinal que envolve tanto o estômago quanto o intestino
delgado. Isso resulta em diarreia aguda e vômitos. O diagnóstico é
baseado principalmente nos sintomas clínicos, mas o diagnóstico de
laboratório é muitas vezes necessário para auxiliar a assistência ao
paciente. Painéis de Avaliação estão disponíveis para uma grande
variedade de alvos virais, bacterianos e fúngicos.
Painel de Avaliação da Gastroenterite (Viral)
Painel de Avaliação dedicado para validar um novo ensaio ou instrumento para garantir que tudo está funcionando
como esperado. Este painel da Gastroenterite compreende seis alvos virais em concentração média.
Patógeno Alvo – Novovírus GI, Novovírus GII, Adenovírus Tipo 41, Rotavírus, Astrovírus, Sapovírus
Matriz – Matriz Fecal
Membros do Painel – 6 (médios)
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

GENVEP01-C

Painel de Avaliação da Gastroenterite (Viral) RUO

6 x 1 ml

Painel de Avaliação da Gastroenterite (Bacteriana-Parasitária)
Painel de Avaliação dedicado para validar um novo ensaio ou instrumento para garantir que tudo está funcionando como
esperado. Este painel da Gastroenterite compreende dez alvos parasitários e bacterianos em concentração média.
Patógeno Alvo – Campylobacter jejuni, Campylobacter lari, Clostridium difficile 027, Shigella flexneri, Salmonella enteritidis,
Yersinia enterolitica, Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica, Plesiomonas shigelloides
Matriz – Matriz Fecal Sintética
Membros do Painel – 10 (médios)
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

GENBEP01-C

Painel de Avaliação da Gastroenterite
(Bacteriana-Parasitária) RUO

10 x 1 ml

Painel de Avaliação da Gastroenterite (E. coli Patogênico)
Painel de Avaliação dedicado para validar um novo ensaio ou instrumento para garantir que tudo está funcionando
como esperado. O Painel do E. coli Patogênico compreende três variantes comuns de E. coli na concentração média.
Patógeno Alvo – E. coli 0157, E. coli produtor da Toxina Shiga, E.coli Enterotoxigênica
Matriz – Meio de Transporte
Membros do Painel – 6 (médios)

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

GENEEP01-C

Painel de Avaliação da Gastroenterits (E. coli
patogênica)

6 x 0,5 ml
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Painéis de Avaliação para Infecções
Sexualmente Transmitidas
Infecções sexualmente transmitidas (ISTs) continuam a ser um
importante problema de saúde pública globalmente. As ISTs são
as principais causas evitáveis de infertilidade, particularmente
em mulheres. No entanto, algumas ISTs permanecem
assintomáticas antes de levarem a complicações reprodutivas
e infecções congênitas graves, portanto, um diagnóstico e
tratamento adequado são essenciais. O Painel de Avaliação
de ISTs compreende uma vasta gama de alvos bacterianos.

Painel de Avaliação de Infecção Sexualmente Transmitida (IST)
Painel de Avaliação dedicado para validar um novo ensaio ou instrumento para garantir que tudo está funcionando
como esperado. O Painel de IST é composto por nove alvos.
Patógeno Alvo – Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum,
Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoea, Chlamydia trachomatis (LGV), Chlamydia trachomatis (LGV) transport,
Chlamydia trachomatis (SW)
Matriz – Swab simulado ou Urina
Membros do Painel – 10 (incluindo um negativo)
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

STIEP01-C

Painéis de Avaliação de IST RUO

10 x 4 ml

Painéis de Avaliação para Teste de Vírus Transportado pelo Sangue
A gama de Painéis de Avaliação de vírus transportados pelo sangue
compreende uma gama de patógenos que são classicamente
detectados diretamente a partir do sangue. Isto inclui a HIV, a
Hepatite B, a Hepatite C e a Hepatite E.

Painel de Avaliação do Genótipo da Hepatite B (HBV)
Painel de Avaliação dedicado para validar um novo ensaio ou instrumento para garantir que tudo está funcionando
como esperado. O Painel do Genótipo do HBV compreende cinco genótipos e uma amostra negativa.
Patógeno Alvo – Tipos A, B, C, D e H
Matriz – Plasma
Membros do Painel – 6 (incluindo um negativo)
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

HBVGTEP01-C

Painel de Avaliação do Genótipo do HBV

6 x 1.2 ml
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Painel de Avaliação da Hepatite B (HBV)
Painel de Avaliação dedicado para validar um novo ensaio ou instrumento para garantir que tudo está funcionando
como esperado. O painel de avaliação do HBV é composto por dois genótipos em níveis altos, médios e baixos. Uma
amostra duplicada e uma negativa também estão incluídas.
Patógeno Alvo – Tipos A e D
Genótipo Alvo – Patógeno Inteiro
Matriz – Plasma
Membros do Painel – 8
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

HBVDNAEP01-C

Painel de Avaliação da HBV RUO

8 x 1,2 ml

Painel de Avaliação do Genótipo da Hepatite C (HCV)
Painel de Avaliação dedicado para validar um novo ensaio ou instrumento para garantir que tudo está funcionando
como esperado. O Painel do Genótipo do HCV compreende cinco genótipos e uma amostra negativa.
Patógeno Alvo – Tipos 1a, 1b, 2b, 3a, 4a, 5a e 6a
Matriz – Plasma
Membros do Painel – 8
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

HCVGTEP01-C

Painel de Avaliação do Genótipo do HCV

8 x 1.2 ml

Painel de Avaliação da Hepatite C (HCV)
Painel de Avaliação dedicado para validar um novo ensaio ou instrumento para garantir que tudo está funcionando
como esperado. O painel de avaliação do HCV é composto por dois genótipos em níveis altos, médios e baixos. Uma
amostra duplicada e uma negativa também estão incluídas.
Patógeno Alvo – Tipos 1b e 3a
Matriz – Plasma
Membros do Painel – 8
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

HCVRNAEP01-C

Painel de Avaliação da HCV RUO

8 x 1.2 ml

27

Painel de Avaliação da Hepatite E (HEV)
Painel de Avaliação dedicado para validar um novo ensaio ou instrumento para garantir que tudo está funcionando
como esperado. O Painel de Avaliação do HEV compreende dois genótipos em vários níveis.
Patógeno Alvo – Tipos gg3c e gg3f
Matriz – Plasma
Membros do Painel – 7

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

HEVEP01-C

Painel de Avaliação do HEV RUO

7 x 0.6 ml

Painel de Avaliação da Imunodeficiência Humana (HIV1)
Painel de Avaliação dedicado para validar um novo ensaio ou instrumento para garantir que tudo está funcionando
como esperado. O painel de avaliação da HIV1 é composto por dois genótipos em níveis altos, médios e baixos. Uma
amostra duplicada e uma negativa também estão incluídas.
Patógeno Alvo – Tipos B e C
Matriz – Plasma
Membros do Painel – 8
Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

HIVRNAEP01-C

Painel de Avaliação da HIV1 RUO

8 x 1.2 ml
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Painéis de Avaliação para Dried Blood Spot
(Sangue Seco em Papel de Filtro) para HIV
A genotipagem de Resistência às Drogas por parte da HIV1 é um componente
essencial da Prevenção à Resistência às Drogas e da Estratégia de Avaliação
Global da OMS. Plasma é considerado o tipo de espécime mais adequado,
no entanto a sua utilização pode não ser viável em áreas remotas. Um tipo
de espécime alternativo é o Sangue Seco em Papel de Filtro uma vez que o
filtro de papel utilizado é facilmente obtido e o RNA viral é estável ao longo
de períodos mais longos.
Painéis de Avaliação para Dried Blood Spot (Sangue Seco em Papel de Filtro) para Imunodeficiência Humana (HIV)
Painel de Avaliação dedicado para validar um novo ensaio ou instrumento para garantir que tudo está funcionando como
esperado. Este painel foi concebido para ser representativo de espécimes clínicos humanos. Cada cartão é fornecido
com cinco manchas, incluindo uma alta, uma média e uma baixa.
Patógeno Alvo – Vírus da Imunodeficiência Humana 1 (HIV1)
Matriz – Sangue total
Membros do Painel – 3 cartões, 5 manchas

Código do Produto

Descrição do Produto

Tamanho da Embalagem

HIVDBSEP01-C

Painel de Avaliação do Sangue Seco em
Papel de Filtro da HIV RUO

Cartão 3 x 1

Rastreáveis a materiais de
referência internacionais,
quando disponíveis

29

Painéis Anteriores de QCMD
Painéis Anteriores de QCMD são materiais de avaliação de qualidade altamente
caracterizados que têm sido utilizados dentro de esquemas de EQA/PT internacionais
de QCMD anteriores. Os Painéis Anteriores são extremamente úteis nas avaliações pós
EQA e proporcionam uma fonte adicional de material de qualidade. Eles são fornecidos
com um relatório final baseado na distribuição do QCMD anterior - no entanto, eles são
em número limitado.
Os Painéis Anteriores são utilizados por laboratórios que desejam verificar se os seus
ensaios estão detectando e/ou discriminando contra diferentes cepas e subtipos. Em
alternativa, alguns laboratórios vão utilizar estes painéis para verificar se as melhorias
feitas desde um desempenho de EQA deficiente foram bem-sucedidas.
É importante notar que os Painéis Anteriores de QCMD destinam-se somente para fins
de EQA, de acordo com a ISO 17043. Estes Painéis Anteriores não se destinam a serem
utilizados como um controle de IVD ou como calibradores.
No entanto, na ausência de materiais adequados para IVD, os Painéis Anteriores podem
ser utilizados como suporte para a verificação de ensaios.

Benefícios
• Verificar o desempenho do laboratório, por exemplo, contra seus resultados anteriores
ou para realizar uma avaliação antes do próximo desafio de EQA.
• Quando não existirem materiais alternativos disponíveis, eles podem ser utilizados
como suporte na validação/verificação de ensaios laboratoriais, de acordo com as
relevantes diretrizes regulamentares.
Há uma vasta gama de Painéis Anteriores de QCMD disponíveis, incluindo: Adenovírus,
Vírus BK, Citomegalovírus, Vírus Epstein Barr, Hepatite A, Hepatite B, Influenza A e B,
Norovírus, Rinovírus, Vírus Varicela-Zoster e muitos outros.
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Controles personalizados e prestação de serviços
Há muitas vantagens em trabalhar com a Qnostics em controles personalizados.
• Escolha entre centenas de alvos moleculares caracterizados
• Os alvos podem ser feitos sob medida em vários formatos diferentes
• O formato de patógeno inteiro imita as amostras clínicas com precisão
• Todos os materiais podem ser fornecidos em um formado líquido congelado “prontos
para utilização.”
Os Controles Moleculares feitos sob medida da Qnostics são concebidos para se
enquadrarem a todas as fases do ciclo de vida do produto de seu ensaio;

Desenvolvimento

Fabricação

Estudos
Regulamentares

Lançamento

Avaliação
do Cliente

Uso de Rotina
Pelo Cliente

Limite de Painéis de Detecção
Painéis de Proficiência Anterior
Painéis de Validação & Verificação
Painéis de Formação, Controles
Painéis de Linearidade

Uma ampla gama de alvos está disponível, incluindo fúngicos, patógenos respiratórios,
infecções sexualmente transmitidas, infecções associadas a transplantes, infecções
gastrointestinais e vírus transportados pelo sangue.
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Painel Q Molecular

Painel Q Analítico

Painéis de Avaliação

Adenovirus (ADV)

Controle Q

Índice de Patógenos e Painéis

•

•

•

•

Aspergillus fumigatus

•

Aspergillus terreus

•

Astrovírus

•

B19 (Parvovírus B19)
Vírus BK (BKV)

•

•

•

•

•

Campylobacter jejuni

•

Campylobacter lari

•

Candida albicans

•

Candida galbrata

•

Candida krusei

•

Chlamydia trachomatis (CT)

•

•

Chlamydia trachomatis (LGV)

•

Chlamydia trachomatis (SW)

•

Clostridium difficile 027

•

Cryptococcus neoformans / gattii

•

Cryptosporidium parvum

•

CT / NG

•

Citomegalovírus (CMV)

•

•

•
•

•

Entamoeba histolytica

•

Enterotoxigenic E. coli (ETEC)

•

Enterovírus

•

Vírus Epstein-Barr (EBV)

•

•

•

Escherichia coli

•

Aspergillus spp - Fúngica

•

Candida spp - Fúngica

•

Gardnerella vaginalis

•

Giardia lamblia
Haemophilus influenzae
Vírus da Hepatite A (HAV)

•

Vírus da Hepatite B (HBV)

•

Vírus da Hepatite C (HCV)

•

Vírus da Hepatite E (HEV)

•

Vírus do Herpes Simples 1 (HSV1)

•

•

•

•

Vírus do Herpes Simples 2 (HSV2)

•

•

•

•

•

•

•

HIV (Sangue Seco em Papel de Filtro)

•

Vírus do Herpes Humano 6 (HHV6)
Vírus da Imunodeficiência Humana 1 (HIV1)

•

Parechovirus Humano

•

Influenza A (INFA)

•

•

•

Vírus da Influenza A subtipo H1N1 (INFA (H1N1))

•

Vírus da Influenza A subtipo H3N2 (INFA (H3N2))

•
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Painéis de Avaliação

•

Painel Q Analítico

Influenza B (INFB)

Painel Q Molecular

Controle Q

Indíce

•

•

Vírus da Influenza B subtipo Victoria (INFB (Victoria))

•

Vírus JC (John Cunningham) (JCV)

•

•

•

Listeria monocytogene

•

Mycoplasma genitalium

•

Mycoplasma hominis

•

Neisseria gonorrhoea (NG)

•

•

Neisseria meningitidis

•

Norovírus GI

•

Norovírus GII

•

•

Parainfluenza (PINF)

•

•
•

Plesiomonas shigelloides

•
•

Pneumocystis pneumonia (PCP)

•

Vírus Sincicial Respiratório (RSV)

•

Vírus Sincicial Respiratório A (RSV A)

•

•

Vírus Sincicial Respiratório B (RSV B)
Rinovírus (RV)

•

•

•

•

•

•

Rotavírus

•

Salmonella enteritidis

•

Sapovírus

•

Shiga (E. coli produtora da toxina)

•

Shigella flexneri

•

Streptococcus agalactiae

•

Streptococcus pneumoniae

•

Trichomonas Vaginalis

•

Ureaplasma urealyticum

•

Varicella Zoster Virus (VZV)

•

Yersinia enterocolitica

•

•

•
•
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Rua Paraíso do Norte, 866 . CEP 83.324-221 . Pinhais . PR . Brasil
info@mobiuslife.com.br . www.mobiuslife.com.br
Tel: +55 (41) 3401-1850 . 0800-7101850
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