
VIROTECT ROTA Ref OD038 
Test Rapid Latex pe card pentru detecţia Rotavirus în materii fecale. 
Depozitaţi la 2

o
C - 8

o
C.  NU CONGELAŢI 

Doar pentru diagnostic in-vitro. 
 

INTRODUCERE ŞI UTILIZARE 
 
Rotavirus este o cauză obişnuită de gastroenterită şi 
diaree, în mod special la sugari şi copii mici. Aceasta 
poate determina deshidratare şi dezechilibru electrolitic. 
 
Pînă de curînd, diagnosticul Rotavirus se făcea cu 
ajutorul microscopului electronic. Sunt disponibile acum 
teste de latex aglutinare şi imunoteste enzimatice care 
reprezintă alternative mai convenabile. 
 

PRINCIPIUL TESTULUI 
 
Particulele de latex sunt “învelite” cu anticorpi de iepure 
anti- Rotavirus Grup A. 
 
Se prepară un extract din materii fecale. Cînd acesta 
este adăugat la Reactivul Latex, în prezenţa antigenului 
de Rotavirus grup A va determina aglutinarea 
particulelor de latex.  
 
În kit este inclus şi un Reactiv Control care este alcătuit 
din particule latex “învelite” cu globuline normale de 
iepure. Acest reactiv este utilizat pentru identificarea 
reacţiilor ocazionale, non-specifice care pot apare. 
Acest reactiv nu trebuie să aglutineze chiar şi în 
prezenţa antigenului Rotavirus Grup A.  
 

CONŢINUT 

                     Ref 

                 OD038 

                                                            

Latex Test  

Suspensie de  particule latex “învelite”  cu anticorpi anti- 
Rotavirus Grup A (aproximativ 1%).   Gata de lucru. 

Latex Control  

Suspensie de particule latex “învelite”  cu anticorpi non 
specifici anti iepure (aproximativ 1%).  Gata de lucru. 

CONTROL +                      0,5ml 

Control Pozitiv. Soluţie limpede de cultură celulară medie 
conţinînd rotavirus inactivat. Gata de lucru 

Buf                              50ml 

Tampon Fosfat cu aproximativ 0,4% EDTA. Gata de 
lucru.  
Baghetă amestec                    100 
Card de testare unică folosinţă                34 
Broşură instrucţiuni                                    1        
 

MATERIALE NECESARE DAR CARE NU SUNT 
PREZENTE ÎN KIT 

 
Eprubete cu capac cu filet 
Centrifugă laborator 
Micropipete 
 

PRECAUŢIUNI 
 

Reactivii VIROTECT ROTA conţin 0,095% Azidă 
Sodică ca şi conservant, care poate fi toxică dacă este 
ingerat. Azida Sodică poate reacţiona cu instalaţiile de 
plumb şi cupru formînd săruri înalt explozive. Atunci 
cînd aruncaţi folosiţi cantităţi mari de apă.  
 
Reactivii VIROTECT ROTA nu conţin substanţe 
periculoase aşa cum sunt definite de legislaţia Chimică 
a Marii Britanii (Informaţii şi Ambalare substanţe 
periculoase 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. 
 
Manipulaţi toate probele, extractele de antigeni şi 
cardurile de testare folosite ca fiind potenţial 
infecţioase. Tamponul nu va omorî toate bacteriile 
prezente. Aruncaţi în siguranţă toate componentele 
contaminate. 
 
 

DEPOZITARE 
 
Reactivii trebuie depozitaţi la temperaturi de 2ºC - 8ºC. 
 
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. Data expirării este ultima zi  a 
lunii menţionate pe eticheta recipientului şi pe ambalajul 
kit-ului. 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 
 
Dacă proba nu este testată imediat, poate fi depozitată 
peste noapte la 2ºC - 8ºC sau la -20°C sau mai jos pe 
perioade de timp mai lungi. 
 
Pregătiţi o suspensie de aproximativ 10% din proba de 
materii fecale adăugînd 0,1 ml/0,1g de probă la 1,0ml 
de Tampon într-o eprubetă cu capac înfiletat. 
Amestecaţi bine. Lăsaţi la temperatura camerei 1-2 
minute. Continuaţi cu protocolul de testare aşa cum se 
arată în secţiunea Procedura de Testare. 
 

PREGĂTIREA REACTIVILOR 
 
Toţi reactivii trebuie lăsaţi să ajungă la temperatura 
camerei (20

o
C-25

o
C) şi amestecaţi uşor pentru a 

resuspenda latex-ul înainte de utilizare. Evitaţi formarea 
spumei. 
 

LIMITELE PROCEDURII 
 
Folosirea altor tipuri de probe, altele decît materii fecale 
nu a fost validată pentru acest test.  
 
Nu există protocol de reutilizare pentru acest produs. 
 
Un rezultat slab pozitiv sau suspectat 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. 
 
Evaluaţi rezultatele doar în coroborare cu datele clinice 
complete, deoarece testul VIROTECT ROTA pozitiv nu 

exclude în mod necesar posibilitatea unor infecţii 
microbiene adiţionale.  
 
VIROTECT ROTA este un test de fază acută. Probele 
fecale colectate după faza acută pot conţine 
concentraţii de antigen ce se află sub pragul de 
sensibilitate a reactivului  
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PROCEDURA DE TESTARE 
 
Lăsaţi reactivii să ajungă la temperatura camerei. 
A. Metoda de Rutină 

1.  Centrifugaţi proba (pregătit ca mai sus) la 1.000G timp de 10 minute.  

2.  Transferaţi 50l de supernatant în fiecare din cele două godeuri de pe cardul 
de testare.  

3.  Amestecaţi bine Reactivul de Testare Latex, apoi folosind picurătorul, 
adăugaţi o picătură de suspensie în primul cerc (cercul de testare). 

4.  Amestecaţi bine Reactivul de Control Latex, apoi folosind picurătorul, adăugaţi 
o picătură de suspensie în cel de-al doilea cerc (cercul de control). 

5.  Amestecaţi conţinutul fiecărui cerc folosind o baghetă de  unică folosinţă 
separată , asigurînd acoperirea cu amestec a cercului de testare.  

6.  Amestecaţi uşor prin rotire cardul de testare timp de 2 minute în timp ce 
examinaţi cardul de testare pentru aglutinare.  

 
REZULTATE ŞI INTERPRETARE 

 
Examinaţi cardul de test la lumină puternică după 2 minute. 
Controlul pozitiv trebuie să producă un rezultat pozitiv în decurs de 2 minute. 
Un rezultat negativ poate fi simulat prin folosirea în procedura de testare a 
tamponului ne-inoculat în locul probei de materii fecale.  
Un asemenea control negativ ar trebuie să producă un rezultat negativ în decurs de 2 
minute.  
Dacă controalele sau probele cunoscute nu dau reuzultatele scontate, rezultatele 
testului trebuie considerate invalide.  
 

EVITAREA ERORILOR 
 
Folosiţi o baghetă de unică folosinţă pentru fiecare probă pentru a evita 
contaminarea încrucişată. 
 
Puneţi la loc capacul pe recipientele cu reactivi  imediat după utilizare.  
 
Înainte de începutul testării, lăsaţi reactivii să ajungă la temperatura camerei (20°- 
25°C). Amestecaţi uşor toţi reactivii prin răsturnare şi rotire.  
 
Poate fi folosit de personalul cu minimă pregătire bazică de laborator. 
 
Nu folosiţi componente ale kit-ului care sunt deteriorate sau contaminate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE DE EVALUARE 
 
Reproductibilitatea  VIROTECT ROTA este de 100% (+/- o dublă diluţie). 
 

 Virotect Rota Totaluri 

 + -  

PCR + 101 3 104 

PCR - 3 99 102 

 104 102 206 

 
Sensibilitate 97.2% 
Specificitate 97.1% 
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