MULTI

IST

DIAGNÓSTICO TARDIO CONTRIBUI PARA O AUMENTO
DO CONTÁGIO, INFERTILIDADE E PREMATURIDADE.
As infecções sexualmente transmissíveis (IST) causam desde
simples infecções do trato geniturinário até infertilidade, parto
prematuro, má-formação congênita e infecções em neonatos.
Além disso, podem ocorrer complicações neurológicas graves,
sobretudo em crianças, idosos e imunossuprimidos.
O diagnóstico preciso dessas infecções é fundamental porque
é com base neste que será deﬁnido qual o melhor tratamento,
antiviral ou antimicrobiano especíﬁco. Pode-se também tomar as
medidas de precaução para a prevenção da sua transmissão, seja
por via sexual ou vertical (da gestante para o bebê).
Em 2016 a Síﬁlis foi reconhecida como epidemia e desde então
o número de casos aumenta a cada ano. É causada pela bactéria
Treponema pallidum, uma espiroqueta que causa lesão genital em
sua fase primária. Se não tratada, a lesão desaparece e pode surgir
na fase secundária, com febre, ínguas e erupções pelo corpo. Por
ﬁm, a fase terciária acomete os ossos, coração, olhos, sistema
nervoso (neurossíﬁlis) e pode até levar à morte.
O diagnóstico precoce permite entre outras coisas, a prevenção
de novos casos e ajuda a conter o avanço de doenças tratáveis,
impedindo que se tornem verdadeiras epidemias, como ocorreu
com a Síﬁlis.

PATÓGENOS DETECTADOS:
Chlamydia trachomatis
Haemophilus ducreyi
Herpes simplex 1
Herpes simplex 2
Mycoplasma genitalium
Mycoplasma hominis

Neisseria gonorrhoeae
Treponema pallidum
Trichomonas vaginalis
Ureaplasma (urealyticum/
parvum)

FLOW CHIP

DIAGNÓSTICO MOLECULAR:
+ RÁPIDO

Diagnóstico em poucas horas

+ SENSÍVEL

Diagnóstico de alta sensibilidade

+ SIMPLES

Fácil interpretação dos dados
Sem necessidade de extração prévia do DNA.
Todos os reagentes necessários fornecidos em um único kit

+ ACESSÍVEL

Detecção de 11 patógenos em uma única amostra
Precisão, especiﬁcidade e alto desempenho
Laudos completos com análise realizada pelo próprio equipamento.

EQUIPAMENTOS
HS12, HS24 e HS12A

METODOLOGIA
PCR, dot blot e ﬂow chip

QUANTIDADE DE TESTES
24 testes

REGISTRO ANVISA
80502070086

MODELOS
XG-ISTM-MB-24
XG-ISTA-MB-24

AMOSTRA
Urina, sêmen, citologia
líquida ou swabs
uretral, endocervical,
anal e de garganta

METODOLOGIA FLOW CHIP
Este método envolve a ampliﬁcação simultaneamente do DNA de bactérias, vírus e protozoários por Reação em Cadeia da Polimerase (PCR).
Em seguida, ocorre a hibridização reversa (dot blot) com sondas especíﬁcas imobilizadas em um chip que é composto por uma membrana de
nylon (tecnologia Flow Chip).
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EQUIPAMENTOS
Os equipamentos Hybrispot são plataformas que realizam a hibridização reversa do DNA através do vácuo vertical e temperaturas
controladas.

HS12 - HYBRISPOT 12
(VIT-HS12)

HS24 - HYBRISPOT 24
(VIT-HS24)

Plataforma manual*

Plataforma semi automatizada*

Plataforma automatizada

Registro Anvisa Nº: 80502070046

Registro Anvisa Nº: 80502070076

Versão 01.2021

Registro Anvisa Nº: 80502070046

HS12A - HYBRISPOT12 PCR AUTO
(VIT-HS12A)

*Equipamento não contém termociclador

Saiba mais informações
sobre o kit

mobiuslife.com.br
comercial@mobiuslife.com.br

0800-710 1850

