
VISITECT SYPHILIS Ref OD016 
Teste rápido para detecção de anticorpos anti-Treponema pallidum 
em soro humano, plasma ou sangue total 
Armazenar entre 4oC - 30oC.  NÃO CONGELAR. 
Somente para uso diagnóstico in-vitro. 

 
IINTRODUÇÃO E INTENÇÃO DE USO 

 
A Sífilis é uma doença sexualmente transmissível (venérea) 
causada pela bactéria espiroqueta Treponema pallidum. A 
doença também pode ter transmissão via congênita, daí sua 
importância no exame pré-natal. Depois da infecção, o 
hospedeiro forma anticorpos não treponêmicos anti-lipoidais 
(reaginas) contra o material lipoidal liberado das células do 
hospedeiro danificadas, assim como anticorpos específicos 
contra o Treponema. Teste sorológicos para anticorpos não 
treponêmicos como o VDRL e RPR são úteis como teste de 
triagem. Testes específicos para os anticorpos anti-Treponema 
pallidum como TPHA, FTA-ABS e testes rápidos para 
anticorpos, vêm ganhando importância tanto para triagem 
como para a confirmação, pois detectam a presença de 
anticorpos específicos contra o Treponema pallidum. 
 
VISITECT SYPHILIS é um imunoensaio de dois sítios tipo 
sandwich, qualitativo, rápido. VISITECT SYPHILIS  é uma 
modificação do TPHA, o qual detecta qualitativamente a 
presença de anticorpos específicos das classes IgG e IgM do 
Treponema durante a infecção da sífilis. Podem ser usados 
amostras de sangue total, soro ou plasma obtendo os 
resultados em 30 minutos. 
Somente para uso Profissional.  
 

PRNCIPIO DO TESTE 
 
VISITECT SYPHILIS utiliza o principio da imunocromatografia, 
um único imunoensaio dois-sitios em uma membrana. A 
medida que a amostra teste flui através da membrana 
montada no cassete teste, o conjugado composto de antígeno 
recombinante Treponema-ouro coloidal, complexa - se com os 
anticorpos específicos anti-Treponema presentes na amostra.   
Este complexo move-se na membrana em direção a região 
teste “T”, onde é imobilizado pelo antígeno recombinante do 
Treponema pallidum que recobre a membrana, levando à 
formação de uma linha rosa que confirma o resultado do teste 
positivo. A ausência da formação desta linha rosa na região 
teste “T” indica um resultado negativo. O conjugado não 
reagente, o complexo não ligado, se houver, e o conjugado 
IgG de Coelho/ouro coloidal, movem-se através da membrane 
e são subsequentemente imobilizados pelos anticorpos IgG 
anti-coelho de cabra, que revestem a membrana na região “C”, 
formando uma linha rosa. Esta linha serve para validar o 
desempenho do teste.  
 
Calibrado contra soro de referencia OMS para testes 
sorodiagnósticos para Infecções Treponemal Ref – 3 1980 +/- 
uma diluição 1:2 para melhor sensibilade. 
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 Test Device 
 

25x1 Cassetes testes montados com membrana pré-
dispensada com conjugado de antígenos recombinantes de 
Treponema pallidum-ouro coloidal e conjugado IgG anti-
coelho-ouro coloidal. Na linha teste antígeno recombinante de 
Treponema pallidum e na linha controle IgG anti-coelho de 
cabra. 25x1 conta gotas descartáveis de plástico. 
 

Buf                             8 ml  

Tampão diluente: solução de Trizma-Base (100nM)/Azida 
sódica 0,095% 
 
Folheto de instrução                                      1      
 

PRECAUÇÕES 
 
Os reagentes VISITECT não contém substâncias perigosas 

como definido pela regulamentação da UK Chemicals 
(Informações e Embalagem para fornecimento de material de 
risco). Todos os reagentes, entretanto, devem ser tratados 
como riscos biológicos potencial durante o uso e descarte. O 
descarte final deve ser feito de acordo com a legislação local. 
Não ingerir. 
 
O Tampão diluente VISITECT SYPHILIS contém 0.095% de 
azida sódica que é classificado pelas Diretrizes aplicáveis da 
comunidade Européia (CE) como nocivo (Xn). As frases 
seguintes são apropriadas aos riscos (R) e a segurança (S). 
R22 Nocivo se ingerido.  
R32  Em contato com ácido libera gases muito tóxicos.   
S35 Este material e seu recipiente devem ser descartados de 
maneira segura. 
S36 Utilizar vestuário de proteção adequado. (evitar contato 
com a pele). 
S46 Em caso de ingestão, procure imediatamente o médico e 
mostre-lhe o frasco ou rótulo.      
A azida sódica poderá eventualmente reagir com o chumbo e o 
cobre das canalizações formando sais fortemente explosivos. 
Ao descartar os reagentes, recomenda-se a utilização de 
grandes quantidades de água. 
 
 

ARMAZENAGEM 
 
Os reagentes devem ser armazenados a temperatura entre 
4

o
C - 30

o
C.  

 
A data de vencimento é o útimo dia do mês indicado nos 
rótulos dos frascos do kit. O kit funcionará dentro das 
especificações até a data de vencimento estipulada, baseada 
na data de fabricação do produto, e impressa no kit e em seus 
componentes.Não utilizar os reagentes após a data de 
vencimento. 
 
 
 
 
 

 
 
Evitar a exposição a temperaturas excessivas. Não expor 
diretamente a luz solar. 
  
NÃO CONGELE NENHUM DOS REAGENTES, isto causará 
danos irreversíveis. 
 

COLETA E PREPARAÇÃO DA AMOSTRA 
 
Soro: Obter uma amostra de sangue venoso do paciente, 
permitindo que o coágulo seja formado e retraído. Centrifugar 
a amostra de sangue coagulada e coletar o soro limpido. O 
teste requer amostra de soro fresco.  
 
Não usar amostras de soro hemolisadas, contaminadas ou 
lipemicas para teste, pois isto afetará desfavoravelmente os 
resultados.  
O soro pode ser armazenado a 2

o
C - 8

o
C por até 48 horas 

antes do uso. Se for necessário um armazenamento mais 
longo, armazenar a –20

o
C por até 6 meses. Amostras 

descongeladas devem ser homogeneizadas antes do uso. 
 
Não congelar e descongelar repetidamente o soro pois isto 
poderá causar falsos resultados. 
 
Plasma: Obter uma amostra de sangue venoso do paciente e 
adicionar a um tubo de coleta de plasma. Centrifugar e coletar 
o plasma límpido. São necessárias amostras de plasma fresco.  
 
Não usar amostras de plasma hemolisadas, contaminadas ou 
lipemicas para teste, pois isto afetará desfavoravelmente os 
resultados.  
 
Amostras de plasma pode ser amazenadas a 2

o
C to 8

o
C por 

até 72 horas antes do uso.  
 
Sangue total fresco pode ser usado com este kit. Ver o 
procedimento do teste. 
  

PREPARAÇÃO DO REAGENTE 
 
Todas as amostras e cassetes devem estar a temperatura 
ambiente (20

o
C à 25

o
C) e homogeneizados gentilmente antes 

do uso.  
 
Se as embalagens forem aramazenadas a 4

o
C - 8

o
C, os 

cassetes devem aguarda no minimo 30 minutos para atingir a 
temperatura ambiente. Checar a cor do dissecante. Este deve 
ser azul. Se estiver sem cor ou azul fraco descartar o cassete 
e usar outro.  

 
LIMITAÇÕES  DE USO 

 
A utilização de outras amostras que não sejam soro, sangue 
total ou plasma não foi validada para este teste. 
 
Nenhum teste sorológico de hemaglutinação pode diferenciar 
os anticorpos para infecção por T.pallidum dos anticorpos de 
outros treponemas patogênicos, exemplo: T.pertenue e 
T.carateum. 
Nenhum outro fator interferente foi especialmente identificado, 
entretanto resultados positivos devem ser confirmados, com 
FTA-abs.  
 
Não existe protocolo para reutilização deste produto.  
 
Um resultado baixo ou positivo suspeito deve ser determinado 
novamente.O diagnóstico não deve ser feito levando-se 
enconta o resultado de um único ensaio clinico. Levar em 
conta todos os dados clinicos para interpretação do teste. 
 

PROCEDIMENTO DO TESTE 
 
1. Abrir a embalagem e remover o cassete. Uma vez 

aberto, deve ser usado imediatamente. 
2. Dispensar 2 gotas de sangue total, soro ou plasma na 

cavidade “A” usando o conta gotas fornecido.  
3. Adicione 4 gotas do tampão de diluição na cavidade 

da amostra “B” 
4. Ao final de 30 minutos ler o resultado.   
 

RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO 
 
Negativo: Somente uma linha colorida aparece na região 
controle “C”. 

 

Positivo: Juntamente com a linha controle, uma linha distinta 
colorida aparece na região teste “T” 

.  
O teste deve ser considerado invalidado se nenhuma linha 
aparecer. Neste caso o teste deve ser repetido com um novo 
cassete. 
Dependendo da concentração de anticorpos anti-treponema na 
amostra, os resultados positivos podem aparecer aos dois 
minutos de reação. Os resultados negativos devem aguardar o 
final da reação de 30 minutos para serem confirmados. 

CONTEÚDO 

 

T C A B 

 

T C A B 
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RESOLUÇÃO DE PROBELMAS 
 
Usar ponteiras separadas para cada amostra a fim de prevenir contaminação cruzada. 
 
Antes de iniciar o teste deixar os reagentes atingir a temperatura ambiente (20

o
C - 25

o
C).  

 
Para uso por operadores com um mínimo de treinamento básico em laboratório.  
 
Não utilizar componentes do kit danificados ou contaminados. 

 

AVALIAÇÃO DE DADOS 
 
A reprodutibilidade do  VISITECT Syphilis  é 100% (± uma diluição a ½ ). 
 
 
Em dois painéis independentes laboratórios de soros foram testados com os seguintes resultados: 
 

  Visitect Syphilis  

  + - Totais 

Panel 1 

Primário 11 1 12 

Secundário 2 0 2 

Inicial Latente 5 0 5 

Latente 13 0 13 

Tardio Latente 8 3 11 

Tardio 1 0 1 

Negativo 0 32 32 

Panel 2 
Positivo 137 0 137 

Negativo 1 687 688 

 
Estes Valores demonstram 

Sensibilidade 177/181 = 97.8% 

Especificidade 686/687 = 99.85% 
 
 
Em um laboratório independente 5 paineis de soro foram testados obtendo-se os seguintes resultados: 
 

  Visitect Syphilis  

  + - Totais 

 
Panel 1 
 

 
VDRL – 
TPHA + 

 
29 

 
1 

 
30 

 
Panel 2 
 

 
VDRL + 
TPHA + 

 
20 

 
0 

 
20 

 
Panel 3 
 

 
VDRL - 
TPHA - 

 
0 

 
30 

 
30 

 
Panel 4 
 

 
VDRL + 
TPHA – 
FTAbs - 

 
0 

 
10 

 
10 

 
Panel 5 
 

 
Lymes + 

 
0 

 
10 

 
10 

  
Totais  
 

 
49 

 
51 

 
100 

 

Estes Valores demonstram 
Sensibilidade 49/50 = 98% 
Especificidade 50/50 = 100% 
 
 

GERENCIAMENTO DE RESIDUOS 
 

Seguir as disposições da resolução sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde bem como outras praticas de biossegurança equivalentes, revisão em vigor. 
 

Garantia 
 
Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da utilização do produto e as instruções 
nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do ensaio não 
poderá ser garantida em caso de desvio às instruções. 
 
Nº de lote, data de fabricação e validade: vide rótulos dos frascos e do estojo.   
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