
IMMUTREP CARBON ANTIGEN Ref OD031/ OD041 
Teste Serológico da Sífilis, em lâmina ou por técnicas automáticas. 
Conservar entre os 2

o
C a 8

o
C. NÃO CONGELAR. 

Apenas para diagnóstico in vitro. 
 

INTRODUÇÃO  
 
IMMUTREP CARBON ANTIGEN é um antigénio 
utilizado no teste de floculação para a detecção 
qualitativa e semi-qualitativa de anticorpos reagina no 
soro ou plasma.  
Apenas para uso profissional. 
 

PRINCIPIO DO TESTE 
 
IMMUTREP CARBON ANTIGEN é uma modificação 
do IMMUTREP-VDRL ANTIGEN contendo partículas 
de carvão de modo a facilitar a leitura visual dos 
resultados. Quando ocorre ligação entre colesterol/ 
cardiolipina/ lecitina no reagente e os anticorpos 
reagina na amostra, os resultados podem ser vistos 
sem o auxílio do microscópio. A ausência de floculação 
indica um resultado negativo. 
O teste é muito versátil pois pode ser realizado em soro 
ou plasma, inactivados ou não. O IMMUTREP 
CARBON ANTIGEN pode ser usado com teste manual 
em lâmina e também em sistemas automáticos, 
utilizados em bancos de sangue e em bancos de 
dadores para o despiste da Sífilis. 
  
Este teste foi calibrado de acordo com a Ref 3-1980 da 
WHO (Org. Mundial de Saúde) - Reference Serum for 
Serodiagnostic tests for Treponemal Infections-  
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Suspensão de Carvão aproximadamente 0.2g/L, 
0.003% Cardiolipina, 0.02% Lecitina e 0.09% 
Colesterol.  
 
FOLHETO DE INSTRUÇÕES          1               1 
 

MATERIAL NECESSÁRIO MAS NÃO FORNECIDO 
 
Para testes manuais: 
Lâminas com fundo claro ou cartões IMMUTREP RPR 
com círculos de 18mm de diâmetro. 

Micropipetas para volumes de 16l e 50l. 
Agitador para 100 r.p.m. 
 
Para os testes automáticos: 
Auto analisador simples ou multi-canal. 
Agitador magnético. 
Solução salina: 0.9% NaCI 

 
PRECAUÇÕES 

 
 Os reagentes IMMUTREP CARBON ANTIGEN 
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.  
  
Os reagentes IMMUTREP CARBON ANTIGEN 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 quando 
os descartar. O tratamento final aplicado aos reagentes 
já utilizados deve ser realizado de acordo com a 
legislação local. Não ingerir. 
 

 
 
 
 
 
 

CONSERVAÇÃO 
 

Os kits devem ser conservados a uma temperatura 
entre 2

o
C a 8

o
C.  

 
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 NENHUM DOS REAGENTES. Isto 
pode causar danos irreversíveis. 
 

COLHEITA E PREPARAÇÃO DA AMOSTRA 
 

Soro: 
A amostra de sangue é colectada para um tubo de 
vácuo, após a formação do coágulo, centrifugar a 
amostra e colectar o soro. São necessárias amostras 
frescas de soro. 
 
Plasma: 
Obter amostra de sangue do doente e colocar num 
frasco de colecta de plasma. Centrifugar a amostra e 
colectar plasma límpido. São necessárias amostras 
recém obtidas de plasma. 
 
Não utilizar amostras de soro hemolizadas, 
contaminadas ou lipémicas pois podem interferir nos 
resultados  
 
As amostras de soro devem ser conservadas a 2

o
C a 

8
o
C até 48 horas. Para um maior período de 

conservação, até 1 ano, as amostras devem ser 
congeladas a -20ºC. As amostras devem ser 
descongeladas antes da realização do teste.  
 
Evitar descongelação e recongelação, o que pode 
provocar resultados falsos positivos. 
 
NÃO DILUIR A AMOSTRA DO TESTE ANTES DA 
SUA UTILIZAÇÃO NO TESTE QUALITATIVO. 
 

COLHEITA E PREPARAÇÃO DA AMOSTRA 
 

Todos os reagentes estar à temperatura ambiente 
antes da execução do teste (20

o
C a 25

o
C) e devem ser 

agitados antes de serem utilizados. Não induzir 
espuma. 
 

LIMITAÇÕES DO TESTE 
 

A utilização de outras amostras para além de soro ou 
plasma não é valida para este teste. 
 
Não existe qualquer protocolo de reutilização deste 
produto. 
 
Um resultado positivo baixo ou suspeito deverá ser 
reconfirmado. O diagnóstico não deve ser feito com 
base unicamente num só resultado. É recomendado 
levar todos os dados clínicos em consideração. 
 
É normal que ocorram reacções positivas falsas 
quando os doentes são portadores de outras infecções 
além da Sífilis. Se o teste apresentar um resultado 
positivo deve realizar-se um teste específico para a 
confirmação do treponema. A OMEGA produz e 
distribui o IMMUTREP-TPHA para a detecção de 
anticorpos anti-treponema. 

CARBON Ag 
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PROCEDIMENTO 

 
Método Manual em lâmina:  

1.  Pipetar uma gota de soro (50l) na lâmina ou área circular do cartão de 
teste RPR. 

2. Adicionar uma gota (16l) de antigénio homogeneizado a esta amostra. (Não 
é necessário misturar este dois componentes) 

3. Agitar a lâmina ou cartão de teste durante 8 minutos a 100 r.p.m. 
4. Imediatamente após os 8 minutos, observar o resultado a olho nu sob uma 

boa fonte de iluminação. 
 
 
Método Semi Quantitativo  
1. Preparar uma série de diluições do soro a ser testado (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 

1/32, 1/64 etc.) 

2. Pipetar uma gota de soro (50l) na área circular do cartão de teste. 

3. Adicionar 16l de antigénio homogeneizado a esta amostra. (Não é 
necessário misturar este dois componentes) 

4. Agitar o cartão de teste/lâmina durante 8 minutos a 100 r.p.m. 
5. Imediatamente após os 8 minutos, observar o resultado a olho nu sob uma 

boa fonte de iluminação. 
 

RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO 
 

O resultado do teste deverá ser considerado inválido se os níveis de controlos ou as 
amostras conhecidas não apresentarem os resultados esperados. 
 
Método Qualitativo  
Grumos médios e grandes Reactivo 
Grumos dispersos  Reactivo fraco 
Ausência de grumos, aparência acinzentada Não reactivo 

 
Método Semi-Quantitativo  
O título é a ultima diluição a produzir um resultado positivo. 
Foram detectados títulos de 1/128 com o IMMUTREP CARBON ANTIGEN sem 
efeito prozona. (Hook) 
 

TESTE AUTOMÁTICO 
 
O IMMUTREP CARBON ANTIGEN é adaptável à maioria dos equipamentos, mas o 
operador deve seguir rigorosamente as instruções e recomendações do aparelho.  
 
O IMMUTREP CARBON ANTIGEN é fornecido em convenientes volumes de 50 ml 
para bancos de sangue que executam este teste para o despiste da Sífilis. Antes de 
usar deve proceder-se a uma boa homogeneização do reagente. Nunca guardar no 
congelador. Cada conjunto de testes deve incluir um soro de controlo bem 
caracterizado para a monitorização da execução quer do técnico quer do reagente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 a 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 
 
 

AVALIAÇÃO 
 
Em 1995, O Centro de Referência de Sífilis no Laboratório de Saúde Publica de 
Bristol no Reino Unido testou a performance do IMMUTREP CARBON ANTIGEN. 

 
IMMUTREP CARBON ANTIGEN  

  Negativas  Positivas 
Amostras Negativas     655       0 
Amostras Positivas       0     20 
  
 
Todas as amostras testadas com o IMMUTREP CARBON ANTIGEN deram o 
resultado correcto esperado. 
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