
VISITECT LEPTOSPIROSIS Ref OD146 
Test Rapid pentru detecţia anticorpilor  
Leptospira IgM în Sînge Integral, Ser sau Plasmă  
Depozitaţi la 2oC - 8oC.  NU CONGELAŢI 
Doar pentru diagnostic in-vitro. 

 
INTRODUCERE ŞI UTILIZARE 

 
Leptospiroza este o boală bacteriană zoonotică cu răspîndire 
mondială care este determinată de tulpinile patogenice de 
Leptospira. Leptospira este o spirochetă cu motilitate care 
poate fi saprofită sau parazită, vizibilă la iluminare pe fond 
negru sau la microscopul electronic. Infecţia apare atunci cînd 
apa contaminată cu urină infectată de la animalele purtătoare 
intră în organism prin răni sau escoriaţii ale tegumentului sau 
prin mucoasa intactă de la nivelul gurii, nasului sau 
conjunctivei. Simpotomele clinice includ febră, cefalee intensă, 
frisoane, conjunctivită, mialgii şi vomă. Forma severă a bolii 
determină leziuni renale, insuficienţă hepatică şi hemoragii 
(sindromul Wiels). Diagnosticul de laborator al bolii este crucial 
deoarece simptomele pot fi confundate cu altă febră 
hemoragică precum febra Dengue. 
 
Anticorpii IgM pot fi detectaţi la două zile după debutul 
simptomelor şi aceşti anticorpi rămîn detectabili pînă la 5 luni 
după infecţie. Spre deosebire de alte boli, detecţia IgG nu este 
semnificativă. 
 
VISITECT LEPTO este un test rapid, de tip Point-of-Care (la 
patul bolnavului), calitativ, imunologic tip sandwich, pentru 
determinarea anticorpilor IgM specifici pentru Letptospira în 
probe de sînge integral, ser sau plasmă. 
A fi folosit doar de personalul medical. 
 

PRINCIPIUL TESTULUI 
 
VISITECT LEPTO utilizează principiul Imunocromatografiei, un 
test imunologic unic dublu-site pe o membrană. Pe măsură ce 
proba se deplasează prin ansamblul de membrane din 
dispozitivul de testare, conjugatul de anticorpi de iepure anti 
IgM uman cu aur coloidal fomează un complex cu anticorpii 
IgM din probă. Acest complex se deplasează prin membrană 
pînă în regiunea de testare unde, dacă este imobilizat de către 
antigenele specifice genului Leptospira legate de membrană, 
determină formarea unei linii colorate în roz care confirmă un 
rezultat pozitiv la testare. Absenţa unei linii colorate în regiunea 
de testare indică un test negativ. Conjugatul care nu a 
reacţionat, complexele nelegate, dacă sunt prezente şi aurul 
coloidal conjugat de anticorpii de iepure anti IgM umani se 
deplasează de-a lungul membranei şi sunt ulterior imobilizaţi 
de către anticorpii anti-iepure legaţi în regiunea de control unde 
se formează o linie de culoare roz. Această linie de control 
serveşte la validarea rezultatelor testului.  
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Test Device 
 

Alcătuit din ansamblu membrană care este livrată cu anticorpi 
anti IgM uman conjugat cu aur coloidal. Antigene specifice 
genului Letpospira sunt prezente pe linia de testare iar 

anticorpi anti-iepure pe linia de control. Ansă de aplicare de 5l 
şi pungă cu desicant. 
 

Buf 6ml 

Tampon Diluent. Soluţie de bază Trizma. 
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PRECAUŢIUNI 
 
Reactivii VISITECT nu conţin substanţe periculoase aşa cum 
sunt definite de legislaţia Chimică a Marii Britanii (Informaţii şi 
Ambalare substanţe periculoare pentru Furnizare). Toţi reactivii 
trebuie totuşi trataţi ca substanţe cu potenţial risc biologic atît 
cînd sunt folosite cît şi cînd sunt deşeuri. Rezolvarea finală a 
deşeurilor trebuie făcută în conformitate cu legislaţia locală. Nu 
ingeraţi. 
 
Tamponul diluent VISITECT LEPTO conţine 0,095% azidă 
sodică ca şi conservant care poate fi toxic dacă este ingerat. 
Azida sodică poate reacţiona cu plumbul şi cuprul din instalaţii 
dînd naştere unor săruri explozive cînd aruncaţi spălaţi cu 
cantităţi mari de apă. 
 

DEPOZITARE 
 
Reactivii trebuie depozitaţi la temperaturi de 2ºC - 8ºC. 
 
Data expirării este ultima zi  a lunii menţionate pe eticheta 
recipientului şi pe ambalajul kit-ului. Performanţa kit-ului va fi 
cea specificată pînă la data expirării menţionată aşa cum este 
determinată de la data producerii şi după cum este menţionat 
pe kit şi componentele acestuia. Nu folosiţi reactivii după data 
expirării. 
 
Evitaţi expunerea reactivilor la temperatură excesivă. Nu 
expuneţi reactivii la lumina directă a soarelui. 
 
NU CONGELAŢI NICI UN REACTIV (cu excepţia depozitării 
standardelor) deoarece aceasta va fi iremediabil alterat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOLTAREA ŞI PREGĂTIREA PROBEI 
 
Ser: Recoltaţi o probă de sînge venos de la pacient şi lăsaţi să 
se formeze şi retracte cheagul. Centrifugaţi proba de sînge 
coagulat şi colectaţi serul limpede. Este nevoie de ser 
proaspăt. 
 
Nu folosiţi pentru testare ser hemolizat, contaminat sau lipemic 
deoarece aceasta va influenţa nedorit rezultatele. 
 
Serul poate fi depozitat la 2ºC - 8ºC timp de 48 de ore înainte 
de testare. Dacă este nevoie de depozitare pe durată mai 
lungă, puteţi păstra serul la -20°C pe o durată de maxim 6 
săptămîni. Probele decongelate trebuie amestecate bine 
înainte de a fi utilizate. 
 
Plasmă: Recoltaţi o probă de sînge venos de la pacient într-un 
recipient de recoltare a plasmei. Centrifugaţi proba şi recoltaţi 
plasma proaspătă. Este nevoie de probe da plasmă proaspătă.  
 
Nu folosiţi pentru testare plasmă hemolizată, contaminată sau 
lipemică deoarece aceasta va influenţa nedorit rezultatele.  
 
Probele de plasmă pot fi depozitate la 2ºC - 8ºC timp de 72 de 
ore înainte de testare.  
 
Nu congelaţi – decongelaţi în mod repetat probele deoarece 
veţi obţine rezultate fals pozitive.  
 
Cu  acest kit puteţi folosi probe de sînge integral. Pentru 
metodologie vezi secţiunea Procedura de Testare. 
 

PREGĂTIREA REACTIVILOR 
 
Toţi reactivii trebuie lăsaţi să ajungă la temperatura camerei 
(20°C-25°C) şi amestecaţi uşor înainte de utilizare.  
 
În cazul în care punga cu fost depozitată la 4°C-8°C, lăsaţi să 
treacă cel puţin 30 de minute pentru ca dispozitivul să ajungă 
la temperatura camerei. Controlaţi culoarea desicant-ului. Ar 
trebui să fie albastru. Dacă a devenit incolor sau albastru 
deschis, aruncaţi dispozitivul şi folosiţi un alt dispozitiv. 
 

LIMITELE UTILIZĂRII 
 
Folosirea altor tipuri de probe, altele decît serul, plasma sau 
sîngele nu a fost validată pentru acest test.  
 
Nu există protocol de reutilizare pentru acest produs. 
 
Un rezultat slab pozitiv sau doar suspectat a fi pozitiv trebuie 
re-testat. Diagnosticul nu trebuie să fie stabilit doar pe baza 
rezultatelor unui singur test clinic. Atunci cînd faceţi 
interpretarea testului este recomandat să luaţi în considerare 
toate datele clinice. 
 

PROCEDURA DE TESTARE 

 
1. Deschideţi punga şi scoateţi dispozitivul. Odată 

deschis, dispozitivul trebuie folosit imediat. 

2. Pipetaţi 10l de sînge integral, ser sau plasmă în 
godeul “A” folosind două volume ale ansei de aplicare 

de 5l oferite sau folosind o micropipetă setată să 

pipeteze 10l. 
3. Adăugaţi patru picături de tampon diluent în godeul “B” 

ţinînd picurătorul vertical. 
4. Citiţi rezultatele după 15 minute. 

CONŢINUT 
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REZULTATE ŞI INTERPRETARE 

 
Negativ: O linie colorată apare doar în regiunea de control “C”. 
 

 
 
Pozitiv: O linie colorată distinctă ce apare în regiunea de control “C” şi în regiunea de testare “T”. 
 

 
Testul trebuie considerat invalid dacă nu apare nici o linie. Repetaţi testul un nou dispozitiv. 
 

EVITAREA ERORILOR 
 
Folosiţi o nouă ansă de aplicare pentru fiecare probă pentru a preveni contaminarea încrucişată. 
 
Înainte de începerea testării, aduceţi toţi reactivii la temperatura camerei (20°C-25°C). 
 
Poate fi folosit de personalul cu minină pregătire de muncă în laborator. 
 
Nu folosiţi componente ale kit-ului deteriorate sau contaminate. 
 

DATE DE EVALUARE 

 

Reproductibilitatea VISITECT LEPTOSPIRA este de 100% (±  o dublă diluţie). 

 

 VISITECT LEPTOSPIRA Totaluri 

 + -  

 + 42 0 42 

  - 0 82 82 

 42 82 124 

 
Sensibilitate 100% 
Specificitate 100% 
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