








ECO F Troponina I - FA.0011

O ECO F Troponina I é um imunoensaio de �uorescência para a determinação 
quantitativa dos níveis totais de Troponina I (TnI) em soro e sangue total. O kit 
ECO F Troponina I é usado com os analisadores ECO Reader F. Este teste de 
diagnóstico in vitro é utilizado como um auxiliar na triagem e monitoramento do 
Infarto Agudo do Miocárdio (IAM).

A troponina (Tn), uma das subunidades do complexo regulador da troponina, 
liga-se à actina e inibe as interações entre actina e miosina. O complexo de 
troponina desempenha um papel importante na regulação da contração do 
músculo esquelético e cardíaco. O complexo de troponina consiste em três 
subunidades: Troponina T (TnT), Troponina I (TnI) e Troponina C (TnC). As 
subunidades são ligadas por ligações não covalentes. TnT é a subunidade de 
ligação à tropomiosina que regula a interação entre o complexo de troponina e o 
�lamento �no. A subunidade TnI é responsável por inibir a formação de actomiosi-
na em baixa concentrações de Ca2+ intracelular. A terceira subunidade, TnC, liga 
íons Ca2+ durante a excitação do músculo e altera a conformação do complexo de 
troponina, permitindo a formação do complexo de actomiosina e a subsequente 
contração muscular. A troponina cardíaca I (cTnI) tem sido conhecida como 
marcador con�ável   de morte celular cardíaca. Atualmente, é amplamente 
utilizada para o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), trauma 
pós-cirurgia do miocárdio, cardiotoxicidade de quimioterapia, bem como algumas 
outras doenças relacionadas à lesão do músculo cardíaco.  Devido a cTnI ser 
expressa apenas no tecido cardíaco, a TnI cardíaca tem sido o biomarcador 
preferido para o infarto do miocárdio por um longo período de tempo. O kit ECO F 
Troponina I junto com o analisador ECO Reader F, formam um sistema de detecção 
imuno�uorescente signi�cativamente rápido, fácil e preciso para identi�car a 
troponina cardíaca I (cTnI) em soro, sangue total como auxílio no diagnóstico de 
infarto do miocárdio e permitindo a tomada de decisões no tratamento de suporte.

Sumário e Explicação do Teste

Quando uma amostra é aplicada no poço da amostra do dispositivo teste, a amostra 
migra através da membrana a partir do poço da amostra. Se a troponina I (TnI) 
estiver presente, essa será ligada por um detector acoplado a micropartículas de 
európio que migram através da membrana. O complexo de micropartículas de 
európio será capturado por anticorpo de captura na linha de teste onde é detectado 
pelo analisador ECO Reader F. Se a troponina I (TnI) não estiver presente, as 
micropartículas de európio não serão capturadas pelo anticorpo de captura e nem 
detectadas pelo analisador ECO Reader F. A intensidade da luz �uorescente gerada 
na membrana é veri�cada pelo analisador ECO Reader F. O analisador ECO Reader F 
pode analisar a presença da TnI na amostra clínica, processando os resultados 
usando algoritmos pré-programados e exibindo o resultado do teste na tela. 

Princípio do Teste

1. Apenas para uso por pro�ssionais de diagnóstico in vitro.
2. Não use o dispositivo de teste após a data de validade indicada na embalagem.
3. Não use o teste se a embalagem de alumínio estiver dani�cada.
4. Não reutilize os testes.
5. Todos os reagentes devem estar na temperatura ambiente antes de iniciar os 
procedimentos.
6. Veri�que o volume do tampão de extração (100uL).
7. Não fume, beba ou coma em áreas onde as amostras ou reagentes do kit 
estejam sendo manuseadas.
8. Manuseie todas as amostras como se elas contivessem agentes infecciosos. 
Observe as precauções estabelecidas contra riscos microbiológicos ao longo do 
procedimento e siga os procedimentos padronizados para o descarte apropriado 
das amostras. Vista roupas de proteção como jalecos laboratoriais, luvas 
descartáveis e óculos de proteção quando estiver analisando as amostras.
9. Umidade e temperatura podem afetar os resultados de maneira adversa.
10. ATENÇÃO: Todas as amostras humanas devem ser consideradas potencial-
mente infectantes. Recomenda-se que os reagentes e as amostras do paciente 
sejam tratados de acordo com as normas ou outras diretrizes de segurança de 
risco biológico ou regulamentos locais apropriados.
11. O código de barras do dispositivo teste é utilizado pelo analisador para 
identi�car o tipo de ensaio que está sendo executado e para identi�car o dispositi-
vo teste individual de modo a evitar uma segunda leitura do dispositivo teste pelo 
mesmo analisador.
12. Depois de um dispositivo teste ter sido analisado com êxito pelo analisador, 
não tente digitalizar o dispositivo teste novamente no mesmo analisador.
13. A coleta, manipulação ou transporte de amostras inadequadas podem 
produzir resultados imprecisos.
14. Não escreva no código de barras nem dani�que o código de barras do 
dispositivo teste.
15. Utilize a pipeta de volume �xo (100uL) apenas para �ns de extração de 
amostras. Não use como dispensador de amostras.
16. Utilize a pipeta descartável (100uL) para misturar a amostra e para dispensar 
a mistura da amostra no dispositivo teste.

Atenções e Precauções

5. Instrução de uso.

Materiais que poderão ser requeridos e não são fornecidos
1. Analisador ECO Reader F.

Armazenar os dispositivos testes em temperatura entre 2 e 30ºC até a data de 
validade indicada na embalagem de alumínio selada. O teste deve permanecer na 
embalagem selada até o momento do uso. Não congelar. Não armazenar o kit em 
temperatura superior a 30ºC. Deve-se tomar cuidado para proteger os componen-
tes do kit de contaminação. Não usar o kit se tiver evidência de contaminação 
microbiológica ou precipitação. Contaminação biológica de pipetas, coletores ou 
reagentes podem levar a falsos resultados.

Instrução de Armazenamento e Estabilidade

Soro:
1. Colete o sangue total em um tubo comercialmente disponível, NÃO contendo 
anticoagulantes como heparina, EDTA ou citrato de sódio, por punção venosa e 
deixe repousar por 30 minutos para coagulação do sangue. Centrifugar para 
obter amostras de soro sobrenadante. 
2. Amostras de soro podem ser armazenadas à temperatura ambiente por 1 dia 
ou no refrigerador à 2 - 8°C, até 3 dias antes do teste.
3. Para armazenamento superior a 3 dias, a amostra deve ser congelada à -20°C 
por até 1 mês. 
4. A amostra deve ser levada à temperatura ambiente antes da utilização.

Sangue total venoso:
1. Colete o sangue total venoso em um tubo comercialmente disponível contendo 
anticoagulante (EDTA) por punção venosa.
2. Recomenda-se que as amostras de sangue total venoso sejam usadas 
imediatamente. Se o sangue total venoso em um tubo anticoagulante for 
armazenado em um refrigerador à 2 - 8°C, a amostra pode ser utilizada dentro 
de 8 horas após a coleta.
3. Não use amostras de sangue hemolisado.

Coleta e Manuseio das Amostras

Procedimento

1. Deixe os componentes do kit e a amostra coletada à temperatura ambiente, 
pelo menos 30 minutos antes da realização do teste.
2. Leia atentamente as instruções de uso para a utilização do ECO F Troponina I.
3. Veri�que a data de validade na parte de trás do sachê de alumínio. Use outro 
lote, se a data de validade tiver expirado.
4. Abra o sachê de alumínio e veri�que o dispositivo teste e o pacote de sílica gel 
dentro do sachê de alumínio.

A linha Controle aparecerá na membrana do dispositivo após utilização.

Não escreva no código de barras nem dani�que o código de barras do dispositivo 
teste.

Depois de usarAntes de usar

1. Dispositivo teste.
2. Tampão de extração.
3. Pipeta de volume �xo (100µL).
4. Pipeta plástica descartável (100µL).

Reagentes e Materiais Necessários

Usando um analisador ECO Reader F100

Modo "Padrão":

1. Prepare um analisador ECO Reader F100 e de�na o modo “Standart Test” de 
acordo com o manual do analisador.
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Usando um Analisador ECO Reader F200

Modo "Padrão":

1. Prepare o analisador ECO Reader F200 e selecione o teste `Teste Padrão' na 
tela do analisador.

2. Introduza o ID do operador, o ID do paciente e o número da análise. Se o ID do 
paciente não for inserido no analisador tocando no item 'Direct', o analisador 
considerará o teste como convidado.

3. Retire o dispositivo teste do sachê de alumínio e coloque sobre uma superfície 
plana e seca.
4. Uma vez que o 'Inserir Dispositivo' é exibido na tela, insira o dispositivo teste 
no orifício de teste do analisador.

4. Usando uma pipeta de volume �xo, colete 100μL de soro ou sangue total.

5. Ao inserir o dispositivo teste no analisador, o analisador lê automaticamente 
as informações contidas no código de barras do dispositivo teste e libera o 
dispositivo teste para adicionar amostra.

2. Retire o dispositivo teste do sachê de alumínio e coloque sobre uma superfície 
plana e seca.

3. Insira o dispositivo teste no orifício de teste do analisador. O analisador lê 
automaticamente as informações contidas no código de barras do dispositivo 
teste e libera o dispositivo teste para adicionar amostra.

100µl

5. Dispense a amostra coletada no tubo com tampão de extração. Em seguida, 
descarte a pipeta de volume �xo usada (100 μl).

Medical Waste

6. Misture a amostra e o tampão de extração 2-3 vezes com a pipeta plástica 
descartável (100μL). Em seguida, coletar 100μL da mistura de reação.

7. Aplique a mistura de reação no poço de amostra e pressione imediatamente o 
botão central para iniciar o teste.
8. O equipamento exibirá automaticamente o resultado do teste após 10 minutos.

10
6. Usando uma pipeta de volume �xo, colete 100μL de soro ou sangue total.

100µl

7. Dispense a amostra coletada no tubo com tampão de extração. Em seguida, 
descarte a pipeta de volume �xo usada (100 μl).

Medical Waste

8. Misture a amostra e o tampão de extração 2-3 vezes com a pipeta plástica 
descartável (100μL). Em seguida, coletar 100μL da mistura de reação.

9. Aplique a mistura de reação no poço de amostra e pressione imediatamente o 
botão central para iniciar o teste.

10. O analisador exibirá o resultado do teste automaticamente depois de 10 
minutos.

- Não deixe que forme bolhas no poço de amostra do dispositivo teste.
- Descarte o kit de teste usado em recipiente adquado, de acordo com a 
recomendação do pro�ssional de saúde.



O ECO F Troponina I possui faixa de medição de 0.05 - 20ng/mL. Se o resultado 
for abaixo de 0.05 ng/mL, será reportado como “↓ 0.05ng/mL” Se o resultado for 
acima de 20ng/mL, será reportado como “ ↑ 20ng/mL”.

ATENÇÃO: Se uma mensagem de erro aparecer na tela do equipamento, consulte 
o manual.

Interpretação do Resultado

*Esse valor é representativo. Cada laboratório deve estabelecer seu 
próprio intervalo de referência para o diagnóstico do IAM. 

Cada laboratório deve estabelecer um intervalo de referência considerando 
sinais clínicos do paciente e outros achados diagnósticos com base na 
prática atual de avaliação de pacientes com IAM nas suas respectivas 
instituições.  

De acordo com a diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre 
Angina Instável e IAM, edição II/2007, atualização 2013/2014, NÃO é 
estabelecido um valor de referência para Troponina I no diagnóstico de IAM.

Veri�cação da calibração dos analisadores ECO Reader F
O teste de calibração dos analisadores ECO Reader F deve ser realizado de acordo 
com o manual do analisador.

Controle de Qualidade

2. Recomenda-se a realização de controles positivos e negativos:- uma vez por 
cada novo lote.
- uma vez para cada operador não treinado.
- conforme exigido pelos procedimentos de teste neste manual e de acordo com os 
regulamentos locais ou estaduais e federais ou requisitos de acreditação.

EXATIDÃO 
Os resultados do kit ECO F Troponina I tiveram um menor erro relativo, ou seja, 
tiveram uma maior exatidão, onde a diferença (porcentagem) não teve uma 
diferença signi�cativa de oscilação. 

LIMITE DE DETECÇÃO
Limite de Detecção: 0.05- 20ng/mL.

LINEARIDADE 
Uma análise com 13 níveis de concentração de Troponina I foram testadas e 
apresentaram uma correlação (R) ≥ 0,99. Limite de Detecção: 0.05- 20ng/mL.

PRECISÃO 
Repetibilidade: A precisão intraensaio foi determinada analisando-se 20 
dosagens em 20 testes do kit ECO F Troponina I, sendo obtido um CV ≤ 5%. 
Reprodutibilidade: A precisão interensaio foi determinada analisando-se 20 em 20 
testes do kit ECO F Troponina I, durante 2 dias consecutivos, sendo obtido um CV ≤ 
5%.

SENSIBILIDADE     
Foram utilizadas 10 amostras para soro e 10 amostras para sangue total, com 5 
diluições para cada matriz de análise (soro e sangue total). Num total foram 
realizadas 100 análises. A sensibilidade, que indica o limite de detecção do 
método, corresponde ao valor de referência de 0.05ng/mL a 20ng/mL para 
Troponina I. 

Desempenho Clínico

O conteúdo deste kit deve ser utilizado para a detecção quantitativa de Troponina 
I em amostras de soro e sangue total humano.
Acompanhe cuidadosamente as instruções e procedimentos descritos nesta 
instrução de uso antes de testar.
Não use tampão de extração de outro lote.
Não use amostras hemolisadas.
Não use amostras congeladas de sangue total ou materiais arti�ciais.

Limitações do Teste

Os seguintes materiais até a concentração indicada não interferem com o 
resultado do teste.

Acetomifeno  100 mg/dL

Substâncias Interferentes

Ácido Acetilsalicilico 30 mg/dL
Ampicilina  30 mg/dL
Ácido Ascórbico 35 mg/dL
Bilirrubina  30 mg/dL
Colesterol  300 mg/dL
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Faixa de medição do analisador 0.05- 20ng/mL

Valor de Referência 
recomendado para IAM

Quando usar o set de calibração
1. Antes de utilizar o analisador pela primeira vez.
2. Quando o analisador cair.
3. Sempre que não concordar com o seu resultado.
4. Quando quiser veri�car o desempenho de um analisador e dispositivo teste.

Como usar o set de calibração
O teste do set de calibração é uma função necessária que garante um bom de-
sempenho, veri�cando a óptica e as funções do analisador.
1. Selecione o menu 'Calibração'.
2. O set de calibração especí�co é incluído com o analisador.
3. Insira o CAL-1 primeiro e, em seguida, insira o CAL-2 para o teste UV-LED e o 
CAL-3 para o teste RGB-LED.

O analisador ECO Reader F calibra e identi�ca automaticamente o desempenho 
óptico através da medição da membrana do dispositivo teste sempre que o teste 
é conduzido no modo "Teste Padrão". Se a mensagem 'EEE' for exibida na tela, 
isso signi�ca que o analisador tem um problema, portanto veri�que com outra tira 
teste.
Entre em contato com o distribuidor local se a mensagem 'EEE' ainda aparecer. 

≥0.3ng/mL*

Dopamina  2 mg/dL
Ibuprofeno  10 mg/dL
Furosemida  100 mg/dL
Rifampicina  600 mg/dL
Fator Reumatoide 700 IU/mL
Triglicérides  900 mg/dL

Controle de qualidade externo
1. Os testes de controle de qualidade devem ser executados para veri�car o 
desempenho do ECO F Troponina I e os analisadores ECO Reader F. O controle do 
ECO F Troponina I deve ser utilizado para testes de controle de qualidade. 
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Procedimento do Teste

Troponina I

ECO F Troponina I
Uso pretendido Medição quantitativa de Troponina I para diagnóstico de IAM

Tipo de amostra Sangue total venoso (EDTA) e soro

Volume de amostra 100µL

Faixa de medição 0.05 – 20ng/mL

Faixa de referência <0.05ng/mL

Tempo do teste 10 minutos

Condições de Armazenamento 2-30ºC

Especificações do Produto

ECO F Troponina I é um imunoensaio fluorescente para a medição quantitativa 
do nível de Troponina I em amostras de sangue total e soro. O teste consiste em 
rastrear e monitorar o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM).

Reg. MS. 80954880057

Coletar 100ul de amostra com 
a pipeta de volume fixo (100ul).

Dispensar a amostra coletada no tubo com
tampão de extração. Em seguida, descartar 
a pipeta de volume fixo (100ul) usada. 

Usando a pipeta descartável 100ul,
misturar a amostra e o tampão de
extração 2 - 3 vezes e pipetar 100ul
da mistura de reação.

Leitura
após 10 minutos

Aplicar a mistura de reação
no poço da amostra 
do dispositivo teste e 
pressionar o botão start 
imediatamente.

Medical Waste
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