
AVIPATH STAPH Ref OD044 
Teste de aglutinação em Látex para identificação 
de “Staphylococcus aureus “ 
Conservar entre 2

o
C a 8

o
C. NÃO CONGELAR 

Apenas para diagnóstico “in vitro” 
 

INTRODUÇÃO E INTERESSE CLÍNICO 
 
AVIPATH STAPH é um teste rápido de aglutinação em 
latex para a detecção de Staphylococci que produzem 
o factor de aglomeração e/ou Proteína A, face aos 
Staphylococci que não o fazem. 
Apenas para uso profissional. 
 

PRINCÍPIO DO TESTE 
 
As partículas de látex estão revestidas com fibrinogénio 
humano e IgG. O fibrinogénio irá ligar-se à coagulase e 
a IgG irá ligar-se à Proteína A. Ambos os factores 
estão associados a S. aureus. 
 

CONTEÚDO 

                                                                Ref   

                                                             OD044             

LATEX 

Suspensão de partículas de Polistereno 
(aproximadamente 0.5%) revestidas com IgG e 
fibrinogénio humano. 
 

SOLN SALINE            2.5 ml 

Solução salina com estabilizador.   
 
AGITADORES                                     100        
SLIDES DE TESTE DISCARTÁVEIS   17            
INSTRUÇÕES DE USO                     1 
 
 

MATERIAL NECESSÁRIO MAS NÃO FORNECIDO 
 
Bacteriological loops. 
  

PRECAUÇÕES 
 
Para manuseamento por operadores com pelo menos 
um mínimo de treino laboratorial. 
 
Os reagentes de latex AVIPATH STAPH contêm 
materiais de origem humana que foram testados e 
confirmados como negativos em relação aos anticorpos 
anti HCV, HIV I e HIV II e também HBsAg de acordo 
com os procedimentos aprovados pela FDA a nível 
individual. (por cada dador) Nenhum teste pode 
assegurar que produtos de origem humana não 
transmitam agentes infecciosos. Por essa razão, os 
reagentes deverão ser considerados como potencial 
fonte de contágio e deverão ser manuseados com 
máximo cuidado e atenção durante o seu uso e quando 
descartados. Não ingerir. 
 
Os reagentes de latex AVIPATH STAPH não contêm 
substâncias perigosas de acordo com a 
regulamentação de UK Chemicals (Hazardous 
Information and Packaging for Supply). De qualquer 
modo, todos os reagentes devem ser tratados como 
potenciais contaminantes durante a utilização e 
aquando do descartamento. O tratamento final aplicado 
aos reagentes já utilizados deve ser realizado de 
acordo com a legislação local. 
 
Os reagentes de latex AVIPATH STAPH Os 
reagentes AVITEX contêm azida de sódio 0.095% 
como conservante que pode ser tóxica quando 
ingerida. A azida de sódio poderá eventualmente reagir 
com o chumbo e o cobre das canalizações formando 
sais fortemente explosivos. Ao deitar fora os reagentes, 
recomenda-se a utilização de grandes quantidades de 
água. Não ingerir. 
 
Não utilizar os componentes dos kits que estejam 
estragados ou deteriorados. 
 
 
 
 

CONSERVAÇÃO 
 
Os kits devem ser conservados a uma temperatura 
entre 2

o
C a 8

o
C.  

A validade é o último dia do mês indicado no frasco e 
no rótulo do kit. 
O kit terá uma performance de acordo com as 
especificações durante o período de validade indicado 
pelo fabricante e indicado na embalagem do kit e seus 
componentes. Não utilizar reagentes após o prazo 
indicado na embalagem. 
Deve-se evitar a exposição dos componentes do kit a 
temperaturas excessivamente elevadas. Conservar ao 
abrigo de luz directa. 
 
NÃO CONGELAR pode causar danos irreversíveis 
 

COLHEITA DA AMOSTRA 
 
As amostras devem ser frescas de culturas entre  18 to 
24 horas, e devem ser testadas directamente da placa 
de cultura.  Se o crescimento não for suficiente, 
duplique a cultura para gelose sangue ou agar e incube 
durante a noite a 37ºC. A morfologia das colónias deve 
assemelhar-se às culturas de S. aureus. Sempre que 
possível, devem usar-se culturas puras para o teste.  
 
 

PREPARAÇÃO DO REAGENTES 
 
Todos os reagentes devem estar à temperatura 
ambiente antes da execução do teste (20

o
C to 25

o
C) e 

devem ser agitados antes de serem utilizados. Não 
induzir espuma. 
 

LIMITAÇÕES DE USO 
 
Algumas espécies de Staphylococcus, que não S. 
aureus, nomeadamente S. intermedius e S. hyicus, 
podem originar resultados positivos no teste 
convencional da coagulase e poderão aglutinar 
reagentes de látex. Ocasionalmente, espécies raras 
como S. iugdunensis e S. schleiferi foram reportadas 
como tendo factor de aglomeração positivo. Estirpes 
resistentes à novobiocina poderão também dar 
resultados falsos positivos em testes à base de látex. 
Várias estirpes como E. coli e C. albicans são capazes 
de aglutinar inespecificamente partículas de látex. 
Organismos que possuam factores de ligação a 
imunoglobulinas poderão também aglutinar reagentes à 
base de látex. 
 
Recomenda-se cuidado quando se testar organismos 
directamente de meios selectivos. Concentrações 
elevadas de sal são conhecidas por destabilizar as 
soluções de látex produzindo resultados inconsistentes. 
 
Aquando da interpretação do teste é recomendado a 
análise de todos os dados clínicos.  
 
Não existe qualquer protocolo de reutilização deste 
produto 
 
Quaisquer colónias de bactérias positivas com o 
AVIPATH STAPH devem ser confirmadas como S. 
aureus nos testes bioquímicos. 
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PROCEDIMENTO 
 
1. Deixe os reagents do teste atingirem a temperature ambiente. 
2. Colocar uma gota de soro fisiológico num dos circulos do cartão teste. 
3. Usando uma ansa retirar 2-4 colónias da suspeita bactéria Staphylococcus,  

e misturar no circulo do cartão que contem o soro fisiológico  
4. Se ocorrer aglutinação ou formação de espuma durante a  mistura a amostra 

não está em condições de realizar o teste.  
5. Agitar vigorosamente o reagente de latex e usando o conta-gotas , juntar 

uma gota de reagente no círculo do cartão do teste. 
6. Misture o reagente e a emulsão de cultura usando um agitador descartável e 

assegure-se que protege o círculo de teste com a mistura. 
7. Cuidadosamente e balanceadamente, agite a tira de teste durante 1 minuto 

enquanto examina a tira de teste para a aglutinação. 
 
 

RESULTADOS 
 
Examinar o cartão de teste sob uma luz forte após 1  minuto.   
Um resultado positivo é indicado pelo óbvio padrão de aglutinação na suspensão de 
látex. Um resultado negativo é indicado quando não se verifica nenhuma alteração 
na suspensão do látex no cartão de teste. 
A aglutinação indica a presença de coagulase ou proteína A. A não aglutinção indica 
a ausência destes dois componentes.  Um resultado positivo baixo deve ser 
repetido. O diagnóstico não deve ser efectuado unicamente com base no resultado 
de um único ensaio clínico. 
 

 CONTROLO QUALIDADE 
 
Tested a seguinte forma em cada lote de testes para assegurar-se que o teste é 
válido. 
1. Verificar que o reagente de latex aglutina uma estirpe conhecida de S. 

aureus. 
2. Verificar que o reagente de latex não aglutina com soro fisiológico. 
 
 

RECOMENDAÇÕES 
 
Utilizar uma pipeta descartável para cada amostra de modo a prevenir 
contaminações. 
 
Fechar todos os reagentes imediatamente após o seu uso. 
 
Os componentes do kit deverão estar à temperatura ambiente antes de se iniciar o 
teste (20

o
C to 25

o
C). Misturar cuidadosamente os reagentes usando movimentos 

circulares ou invertendo os frascos. 
 
O kit deve ser manuseado apenas por pessoal qualificado. 
 
Não utilizar componentes do kit danificados ou contaminados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALIAÇÃO 
 
Precisão, repetibilidade e reprodutibilidade é de 100%  +/- um dupla diluição.  
 

 Positive Negative Total 

Staph aureus 15 0 15 

Não Staph aureus 0 
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1
 Staph saprophyticus 

a, b 

2 
Staph cohnii 

a, b     

a 
Novobiocin resistant 

 

3
 Staph lugdunensis

 b    

b 
Ver secção “Limitações de uso” 

4
 Staph scheiferi 

b
 

5
 Staph sciuri 

a, b 

6
 Staph warneri 

 
Sensibilidade15 / 15 = 100% 
Especificidade 138 / 139 = 99.28%
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