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KIT CINOMOSE + ADENOVÍRUS 

A cinomose canina é uma enfermidade multissistêmica e 
contagiosa, capaz de infectar uma grande variedade de 
espécies de mamíferos, principalmente cães. Os sinais 
clínicos ocorrem em média com sete dias após o contato 
inicial e podem incluir diarreia, febre, emese, hiporexia/
anorexia, tenesmo, secreção nasal, tosse, dispneia, apatia, 
ceratoconjuntivite seca e sinais neurológicos (mioclonia, 
convulsão, rigidez cervical, hiperestesia, tremores, paresia, 
paralisia, ataxia, mudanças comportamentais, depressão e 
desorientação). 

A hepatite canina, causada por Adenovírus, é uma doença viral 
que acomete cães e outras espécies de canídeos. Animais 
afetados apresentam febre, anorexia, dor abdominal, diarreia, 
tonsilite, icterícia, apatia, mucosas pálidas, alterações de 
função hepática/renal e, eventualmente, sinais neurológicos.

CAIXA C/ 5 TESTES |  CAIXA C/ 10 TESTES

BENEFÍCIOS

TODO O MATERIAL 
INCLUÍDO

RESULTADOS CONFIÁVEIS

2 MINUTOS PARA 
REALIZAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO

INTERPRETAÇÃO FÁCIL

ARQUIVÁVEL

ALTA ESPECIFICIDADE

FÁCIL MANUSEIO

RESULTADO INSTANTÂNEO

PRINCÍPIO DO TESTE

O kit baseia-se na técnica imunocromatográfi ca e é projetado 
para a detecção qualitativa e diferenciação do antígeno do 
vírus da cinomose e adenovírus canino em amostras de 
sangue, soro, plasma, secreção conjuntival (recomendado) e 
outros fl uídos biológicos caninos.

AGENTE ETIOLÓGICO: 
Vírus da cinomose canina e 
Adenovírus canino tipo I

LEIA O QRCODE PARA 
CONHECER A BULA
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As micoses são doenças causadas por fungos, sendo as 
dermatofi toses causadas por dermatófi tos que afetam tecidos 
queratinizados da pele, unhas, pelo e extrato córneo.

CAIXA C/ 6 TESTES |  CAIXA C/ 12 TESTES

KIT DERMATÓFITOS 

BENEFÍCIOS

TODO O MATERIAL 
INCLUÍDO

2 MINUTOS PARA 
REALIZAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO

INTERPRETAÇÃO FÁCIL

ARQUIVÁVEL

ALTA ESPECIFICIDADE

FÁCIL MANUSEIO

RESULTADO ENTRE
7 - 14 DIAS

PRINCÍPIO DO TESTE

VetCheck Dermatófi tos é um meio de cultura que permite 
diagnosticar dermatofi toses causadas pelos fungos 
Microsporum spp, Tricrophyton spp e Epidermophyton spp 
em cães, gatos, cavalos, suínos e bovinos. 

O kit baseia-se na mudança de cor do meio de cultura de 
amarelo a vermelho quando há crescimento dos fungos 
citados anteriormente. O formato de placa facilita a semeadura 
e permite que as colônias cresçam sem sobreposição. 

Apesar do resultado positivo já ser um bom direcionamento 
para o tratamento na maioria dos casos, indica-se o envio 
da placa com a colônia a fi m de realizar a identifi cação e o 
antifungigrama.

Cod 760 - Indentifi cação e antifungigrama (enviado no meio

DERMATÓFITO VETCHECK)

AGENTES 
ETIOLÓGICOS: 
Microsporum spp, Tricrophyton 
spp e Epidermophyton spp



LEIA O QRCODE PARA 
CONHECER A BULA
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As alterações patológicas associadas à dirofi lariose são 
resultados de injúrias vasculares causadas pela presença 
de parasitas no sistema circulatório do animal. Em relação 
à gravidade da doença as alterações variam conforme a 
carga parasitária, duração da infecção e o status imune 
do paciente. Os sinais clínicos envolvem perda de peso, 
intolerância a exercícios, letargia, tosse, dispneia, síncopes, 
distensão abdominal, cianose, pulso venoso da jugular, 
hepatoesplenomegalia e ascite. Alguns pacientes podem 
desenvolver glomerulonefrite ou síndrome nefrótica, devido 
a deposição de imunocomplexos.

CAIXA C/ 5 TESTES  |   CAIXA C/ 10 TESTES

KIT DIROFILÁRIA 

BENEFÍCIOS

TODO O MATERIAL 
INCLUÍDO

RESULTADOS CONFIÁVEIS

2 MINUTOS PARA 
REALIZAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO

INTERPRETAÇÃO FÁCIL

ARQUIVÁVEL

ALTA ESPECIFICIDADE

FÁCIL MANUSEIO

RESULTADO INSTANTÂNEO

PRINCÍPIO DO TESTE

O teste diagnóstico de Dirofi lariose VetCheck é uma técnica 
imunocromatográfi ca, em um só passo, para a detecção 
qualitativa do antígeno de Dirofi laria immitis em sangue total, 
soro ou plasma de cães e gatos. Esse kit utiliza anticorpos 
específi cos para identifi car seletivamente antígeno de 
Dirofi laria immitis com um alto grau de sensibilidade. O teste 
detecta parasitas masculinos e femininos, adultos, de qualquer 
tipo (machos, fêmeas adultas, fêmeas imaturas e fêmeas não 
propagadas).

AGENTE ETIOLÓGICO: 
Dirofi laria immitis

VETOR:
Mosquito, mais comumente o 
Aedes, Culex e Anopheles



LEIA O QRCODE PARA 
CONHECER A BULA

CATÁLOGO DE PRODUTOS TECSA

8

Os sinais característicos da Ehrlichiose são por vezes 
inespecífi cos. São frequentes os casos de sinais clínicos que 
não são notados e esses são os mais críticos já que esses 
animais não são diagnosticados e portanto não tratados, 
resultando em consequências como insufi ciência renal de 
infecções que ocorreram a semanas ou até meses atrás.

Os sinais clínicos incluem: febre, anorexia, perda de peso, 
hepatoesplenomegalia, epistaxe, petéquias, equimoses, uveíte 
e, em alguns casos, linfoadenomegalia. Os sinais laboratoriais 
envolvem: anemia não regenerativa, trombocitopenia, 
hiperproteinemia com hiperglobulinemia e hipoalbuminemia, 
além de hematúria e proteinúria. 

CAIXA C/ 5 TESTES |  CAIXA C/ 10 TESTES

KIT EHRLICHIA CANIS

BENEFÍCIOS

TODO O MATERIAL 
INCLUÍDO

RESULTADOS CONFIÁVEIS

2 MINUTOS PARA 
REALIZAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO

INTERPRETAÇÃO FÁCIL

ARQUIVÁVEL

ALTA ESPECIFICIDADE

FÁCIL MANUSEIO

RESULTADO INSTANTÂNEO

PRINCÍPIO DO TESTE

O kit é realizado por imunocromatografi a, detectando 
qualitativamente anticorpos contra Ehrlichia canis em sangue 
total, soro ou plasma de cães. O teste oferece boas alternativas 
diagnósticas devido a inespecifi cidade dos sinais clínicos, que 
normalmente requerem o envio de amostras ao laboratório 
para realização de outras pesquisas sorológicas. 

AGENTE ETIOLÓGICO: 
Ehrlichia canis

VETOR:
Carrapato, rhipicephalus 
sanguineus



Os sinais característicos da Ehrlichiose são por vezes 
inespecífi cos. São frequentes os casos de sinais clínicos que 
não são notados e esses são os mais críticos já que esses 
animais não são diagnosticados e portanto não tratados, 
resultando em consequências como insufi ciência renal de 
infecções que ocorreram a semanas ou até meses atrás.

A. platys causa trombocitopenia cíclica em intervalos de 10 a 
14 dias. Alguns dias após a infecção ocorre redução importante 
da contagem plaquetária com agregação plaquetária reduzida. 
Os sinais clínicos começam após um período de incubação 
de 08 a 15 dias, com alguns sinais sugestivos, como anorexia 
e distúrbios hemostáticos. Cães infectados frequentemente 
são assintomáticos.

Co-infecções com A. platys e E. canis levam ao agravamento 
do quadro clínico destes animais.

CAIXA C/ 5 TESTES |  CAIXA C/ 10 TESTES

KIT EHRLICHIA + ANAPLASMA

PRINCÍPIO DO TESTE

O teste consiste em duas zonas separadas, uma para 
detecção de anticorpos para E. canis e outra para detecção 
de anticorpos para A. platys. Cada zona contém uma tira de 
reação em seu interior, na qual é possível diferenciar a área 
para adição da amostra e a área de resultados.

AGENTES 
ETIOLÓGICOS:
Ehrlichia canis e Anaplasma platys

EM PROCESSO DE LIBERAÇÃO
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BENEFÍCIOS

TODO O MATERIAL 
INCLUÍDO

RESULTADOS CONFIÁVEIS

2 MINUTOS PARA 
REALIZAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO

INTERPRETAÇÃO FÁCIL

ARQUIVÁVEL

ALTA ESPECIFICIDADE

FÁCIL MANUSEIO

RESULTADO INSTANTÂNEO



LEIA O QRCODE PARA 
CONHECER A BULA
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O vírus da imunodefi ciência felina (FIV) e o vírus da leucemia 
felina (FeLV) pertencem à família Retroviridae e acometem 
felinos em todo o mundo. A infecção pelo FIV causa alteração 
de função e deleção dos linfócitos TCD4+ do paciente, 
levando a desordens hematológicas e defi ciência imunológica, 
tornando-o susceptível a doenças secundárias. 

A presença do vírus da leucemia felina (FeLV) leva a 
consequências que variam de leucemias a linfossarcomas, 
síndromes mieloproliferativas e imunossupressão. O vírus 
tem replicação em gânglios linfáticos, se espalhando para o 
sistema linfático e medula óssea. Pode-se observar doença 
moderada, mas os animais podem manter-se saudáveis por 
muito tempo. Os sinais gerais envolvem letargia, anorexia e 
perda de peso.

CAIXA C/ 5 TESTES |  CAIXA C/ 10 TESTES

KIT FIV E FELV

BENEFÍCIOS

TODO O MATERIAL 
INCLUÍDO

RESULTADOS CONFIÁVEIS

2 MINUTOS PARA 
REALIZAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO

INTERPRETAÇÃO FÁCIL

ARQUIVÁVEL

ALTA ESPECIFICIDADE

FÁCIL MANUSEIO

RESULTADO INSTANTÂNEO

PRINCÍPIO DO TESTE

O kit VetCheck utiliza a técnica de imunocromatografi a que 
realiza a detecção rápida e qualitativa de anticorpos para o 
Vírus da Imunodefi ciência Felina (FIV), e antígenos do Vírus 
da Leucemia Felina (FeLV) em sangue total, soro ou plasma 
felino. O teste faz a detecção conjunta de antígenos de FeLV 
e anticorpos contra FIV, sendo ideal tanto para triagem como 
diferenciação clínica em gatos com quadros compatíveis com 
ambas as doenças.

AGENTES 
ETIOLÓGICOS:
 Vírus da Imunodefi ciência Felina 
e Vírus da Leucemia Felina



LEIA O QRCODE PARA 
CONHECER A BULA
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A giardíase tem uma distribuição universal. É causada pela 
Giardia spp, um protozoário que se apresenta em duas 
formas, cística e trofozoíta. A partir dos cistos ingeridos 
se desenvolve no intestino delgado ou eventualmente no 
intestino grosso, causando diarreia aguda e/ou crônica, 
esteatorreia, borborigmo e perda de peso. Alguns pacientes 
podem apresentar vômitos. Acomete animais e humanos, 
constituindo uma importante zoonose. A infecção por Giardia 
spp pode acompanhar outras doenças intestinais e nesses 
casos os sinais clínicos refl etem os processos patológicos 
concomitantes.

CAIXA C/ 5 TESTES |  CAIXA C/ 10 TESTES

KIT GIARDIA

BENEFÍCIOS

TODO O MATERIAL 
INCLUÍDO

RESULTADOS CONFIÁVEIS

2 MINUTOS PARA 
REALIZAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO

INTERPRETAÇÃO FÁCIL

ARQUIVÁVEL

ALTA ESPECIFICIDADE

FÁCIL MANUSEIO

RESULTADO INSTANTÂNEO

PRINCÍPIO DO TESTE

O kit VetCheck Giardia é realizado através da técnica de 
imunocromatografi a para a detecção do antígeno de Giardia 
em fezes que permite, de forma simples, econômica, rápida 
e confi ável descartar ou confi rmar a presença desse parasita 
em fezes de cães e gatos. O kit auxilia na investigação de 
infecção por Giardia spp nos casos de cães e gatos que serão 
introduzidos em novas populações, animais com diarreia 
compatível por infecção por Giardia spp, animais adotados 
sem histórico clínico, além dos casos de pacientes que serão 
introduzidos em novas famílias, principalmente em casas com 
crianças. O teste elimina a necessidade de coleta de amostras 
por vários dias, eliminando o problema de diagnóstico devido 
a excreção intermitente dos cistos, apresentando sensibilidade 
muito maior que as técnicas microscópicas tradicionais. 

AGENTE ETIOLÓGICO: 
Giardia spp



LEIA O QRCODE PARA 
CONHECER A BULA
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A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é uma doença 
infectocontagiosa causada por um protozoário intracelular 
obrigatório. É uma zoonose de evolução crônica, com 
acometimento sistêmico e sinais inespecífi cos, entre eles: 
apatia, inapetência, emagrecimento progressivo, feridas na 
pele que demoram a cicatrizar (normalmente em focinho, 
orelhas, articulações e cauda), descamação e perda de 
pelos, crescimento exagerado em unhas, problemas oculares 
e epistaxe. Os achados laboratoriais envolvem anemia 
normocítica/normocrômica, trombocitopenia, enzimas 
hepáticas elevadas, azotemia, proteinúria, hiperproteinemia 
com hiperglobulinemia e hipoalbuminemia.

CAIXA C/ 5 TESTES |  CAIXA C/ 10 TESTES

KIT LEISHMANIOSE CANINA 

BENEFÍCIOS

TODO O MATERIAL 
INCLUÍDO

RESULTADOS CONFIÁVEIS

2 MINUTOS PARA 
REALIZAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO

INTERPRETAÇÃO FÁCIL

ARQUIVÁVEL

ALTA ESPECIFICIDADE

FÁCIL MANUSEIO

RESULTADO INSTANTÂNEO

PRINCÍPIO DO TESTE

O kit diagnóstico está baseado na técnica imunocromatográfi ca 
e faz determinação qualitativa de anticorpos contra Leishmania 
infantum em sangue total, soro ou plasma de cães.

AGENTE ETIOLÓGICO: 
Leishmania infantum

VETOR:
Flebotomíneo (Lutzomia 
longipalpis)



Os sintomas da Panleucopenia Felina são variáveis, 
dependendo da virulência do vírus, do estado imunológico 
do hospedeiro e de possíveis complicações bacterianas 
associadas. Existem basicamente duas formas clinicas de 
apresentação. A forma mais clássica está associada a um 
quadro de gastroenterite junto com leucopenia, enquanto 
a forma atípica afeta principalmente recém-nascidos e está 
associada a uma sintomatologia nervosa. A mortalidade é alta, 
entre 25 e 90%, dependendo da precocidade que se realiza o 
diagnóstico e o tratamento. É muito aconselhável realizar um 
teste em qualquer gato, especialmente jovem, procedente de 
grupos de risco, que apresente sintomas compatíveis com a 
doença.

CAIXA C/ 5 TESTES |  CAIXA C/ 10 TESTES

KIT PANLEUCOPENIA FELINA

PRINCÍPIO DO TESTE

O kit é baseado em técnica imunocromatográfi ca para 
detecção qualitativa de antígeno do Vírus da Panleucopenia 
Felina em fezes de gatos. O teste possui uma tira de reação 
em seu interior, na qual é possível diferenciar a área para 
adição da amostra e a área de resultados. A área de resultados 
compreende a linha T (linha de teste) e a linha C (linha de 
controle).

AGENTE ETIOLÓGICO: 
Vírus da Panleucopenia Felina

EM PROCESSO DE LIBERAÇÃO
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BENEFÍCIOS

TODO O MATERIAL 
INCLUÍDO

RESULTADOS CONFIÁVEIS

2 MINUTOS PARA 
REALIZAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO

INTERPRETAÇÃO FÁCIL

ARQUIVÁVEL

ALTA ESPECIFICIDADE

FÁCIL MANUSEIO

RESULTADO INSTANTÂNEO



LEIA O QRCODE PARA 
CONHECER A BULA
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A parvovirose canina é uma enfermidade altamente 
contagiosa, sendo uma das principais causadoras de diarreia 
e mortalidade em cães jovens. Os animais acometidos podem 
desenvolver duas síndromes: a miocardite e a gastroenterite 
hemorrágica. A miocardite ocorre em recém-nascidos 
que tiveram infecção intrauterina ou em suas primeiras 
semanas de vida e apresentam sinais inespecífi cos, como 
insufi ciência cardíaca. Entretanto, a principal manifestação 
é a gastroenterite, com diarreia apresentando-se de diversas 
formas, com fezes amareladas, hemorrágicas ou com estrias 
de sangue, pastosa a fl uida, com odor desagradável.

O coronavírus canino é um dos agentes causadores da 
gastroenterite aguda em cães jovens. Normalmente é menos 
grave que a causada pelo Parvovírus e pode causar, raramente, 
diarreia hemorrágica, septicemia e morte. A infecção por 
coronavírus facilita a infecção por outros vírus, de forma que 
a coinfecção pode agravar o processo gastroentérico.

CAIXA C/ 5 TESTES |  CAIXA C/ 10 TESTES

KIT PARVOVÍRUS
+ CORONAVÍRUS 

BENEFÍCIOS

TODO O MATERIAL 
INCLUÍDO

RESULTADOS CONFIÁVEIS

2 MINUTOS PARA 
REALIZAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO

INTERPRETAÇÃO FÁCIL

ARQUIVÁVEL

ALTA ESPECIFICIDADE

FÁCIL MANUSEIO

RESULTADO INSTANTÂNEO

PRINCÍPIO DO TESTE

O kit utiliza a técnica de imunocromatografi a que realiza a 
detecção qualitativa do antígeno de Parvovírus e Coronavírus 
em fezes caninas. O teste possui duas zonas para a detecção, 
em separado, do antígeno do Parvovírus e Coronavírus canino 
e possibilita a identifi cação dos antígenos em fezes, antes 
mesmo do aparecimento dos sinais, além de não detectar 
antígenos de origem vacinal. O teste não gera reação cruzada 
com os vírus da cinomose, hepatite infecciosa, parainfl uenza 
ou parasitos intestinais. 

AGENTES 
ETIOLÓGICOS:
Parvovírus canino e Coronavírus 
canino
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A parvovirose canina é uma enfermidade altamente 
contagiosa, sendo uma das principais causadoras de diarreia 
e mortalidade em cães jovens. Os animais acometidos podem 
desenvolver duas síndromes: a miocardite e a gastroenterite 
hemorrágica.

O coronavírus canino é um dos agentes causadores da 
gastroenterite aguda em cães jovens. Normalmente é menos 
grave que a causada pelo Parvovírus e pode causar, raramente, 
diarreia hemorrágica, septicemia e morte. A infecção por 
coronavírus facilita a infecção por outros vírus, de forma que 
a coinfecção pode agravar o processo gastroentérico

A infecção por Giardia spp pode acompanhar outras doenças 
intestinais e nesses casos os sinais clínicos refl etem o processo 
patológico concomitante.

CAIXA C/ 5 TESTES |  CAIXA C/ 10 TESTES

KIT PARVOVÍRUS
+ CORONA + GIARDIA

BENEFÍCIOS

TODO O MATERIAL 
INCLUÍDO

RESULTADOS CONFIÁVEIS

2 MINUTOS PARA 
REALIZAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO

INTERPRETAÇÃO FÁCIL

ARQUIVÁVEL

ALTA ESPECIFICIDADE

FÁCIL MANUSEIO

RESULTADO INSTANTÂNEO

PRINCÍPIO DO TESTE

O kit é baseado em técnica imunocromatográfi ca para 
detecção qualitativa com alto grau de sensibilidade para 
anigenos de Parvovírus Canino (CPV), Coronavírus Canino 
(CCV) e Giardia em amostras de fezes de cães. O dispositivo 
de diagnóstico possui uma estrutura tripla, composta de 
três tiras reativas independentes, protegidas por um único 
dispositivo plástico para facilitar a manipulação pelo clínico.

AGENTES 
ETIOLÓGICOS:
Parvovírus canino, Coronavírus 
canino e Giardia spp

EM PROCESSO DE LIBERAÇÃO



CATÁLOGO DE PRODUTOS TECSA

16

As alterações patológicas associadas à dirofi fl ariose são 
resultados de injúrias vasculares causadas pela presença de 
parasitas no sistema circulatório do animal.

Os sinais característicos da ehrlichiose são por vezes 
inespecífi cos. São frequentes os casos de sinais clínicos que 
não são notados e esses são os mais críticos já que esses 
animais não são diagnosticados e portanto não tratados.

A. platys causa trombocitopenia cíclica em intervalos de 10 a 
14 dias. Alguns dias após a infecçã o ocorre redução importante 
da contagem plaquetária com agregação plaquetária reduzida.

A Leishmaniose Visceral Canina é uma importante zoonose 
de evolução crônica, com acometimento sistêmico, sinais 
inespecífi cos e múltiplos achados laboratoriais.

CAIXA C/ 5 TESTES |  CAIXA C/ 10 TESTES

KIT QUATTRO

BENEFÍCIOS

TODO O MATERIAL 
INCLUÍDO

RESULTADOS CONFIÁVEIS

2 MINUTOS PARA 
REALIZAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO

INTERPRETAÇÃO FÁCIL

ARQUIVÁVEL

ALTA ESPECIFICIDADE

FÁCIL MANUSEIO

RESULTADO INSTANTÂNEO

PRINCÍPIO DO TESTE

O kit consiste em quatro zonas separadas para detecção de 
anticorpos contra E. canis, para detecção de anticorpos contra 
Anaplasma, para detecção de anticorpos contra Leishmania 
infantum e outra para detecção de antígeno de Dirofi laria 
immits.

AGENTES 
ETIOLÓGICOS:
Dirofi laria immits, Ehrlichia canis, 
Anaplasma e Leishmania infantum 

EM PROCESSO DE LIBERAÇÃO



LEIA O QRCODE PARA 
CONHECER A BULA
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As infecções do trato urinário são um dos mais comuns 
problemas encontrados na rotina de clínica de pequenos 
animais, acometendo cerca de 14% de animais em alguma 
fase da vida.

O VetCheck Urocultura é um meio de cultura destinado 
ao cultivo, contagem e identifi cação de microrganismos 
presentes nos processos infecciosos do trato urinário de 
cães, gatos, cavalos, bovinos e suínos. O kit também pode ser 
utilizado como meio de transporte da urina para o laboratório, 
seguindo identifi cação e antibiograma

Cod 410 - Identifi cacao e antibiograma - urocultura ( enviado 
no meio vetcheck )

Para o uso deste kit é necessário o uso de estufa a 38oC)

CAIXA C/ 10 PLACAS

KIT UROCULTURA

BENEFÍCIOS

RESULTADOS CONFIÁVEIS

RESULTADOS EM ATÉ 5 DIAS

INTERPRETAÇÃO FÁCIL

ARQUIVÁVEL

ALTA ESPECIFICIDADE

FÁCIL MANUSEIO

PRINCÍPIO DO TESTE

O kit utiliza meio de cultura específi co, desenvolvido 
especialmente para permitir contagem total de micro-
organismos, tanto Gram positivos quanto Gram negativos. O 
formato de placa facilita a semeadura da amostra e permite 
que as colônias cresçam sem sobreposição, facilitando a 
visualização.
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Um Teste de Coombs ou Teste de Antiglobulina Direta (DAT) 
é realizado para detectar a presença de anticorpos contra os 
glóbulos vermelhos. É utilizado no diagnóstico da anemia 
hemolítica imunomediada (IMHA), a causa mais comum de 
anemia hemolítica em cães.

INDIVIDUAL  |   CAIXA C/ 10 TESTES

KIT ANTIGLOBULINA 
DIRETA (COOMBS DIRETO)

BENEFÍCIOS

ECONOMIA DE TEMPO

INTERPRETAÇÃO FÁCIL

RESULTADOS CONFIÁVEIS

FÁCIL MANUSEIO

RESULTADO INSTANTÂNEO

TECNOLOGIA

A tecnologia clássica utiliza a incubação de suspensão de 
glóbulos vermelhos lavados com anti-soros que causa 
aglutinação. Nossa tecnologia de imuno-cromatografia 
detectará a presença de componentes de imunoglobulina 
(IgG & IgM) e / ou C3 que se ligam à superfície da hemácia. 
Um resultado positivo indica uma sensibilização in vivo e 
pode assim ser utilizado para indicar a presença de anticorpos 
auto-imunes.

Obs: Este kit necessita de centrífuga para seu uso.

INTERPRETAÇÃO 
DOS RESULTADOS

C

Negativo

C

Positivo

AT AT
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Os cães possuem dezenas de tipos sanguíneos e, com a 
ausência de kits de teste para todos esses grupos sanguíneos 
(exceto para DEA 1), é altamente recomendado realizar um 
teste cruzado confiável antes de qualquer transfusão. O teste 
de compatibilidade verifi ca uma compatibilidade sorológica 
entre o receptor e o doador. Nosso teste canino permitirá que 
você identifi que incompatibilidades avaliando de uma única 
vez todos os grupos sanguíneos caninos (DEA 1, 3, 4, 5, 7, ...).

INDIVIDUAL  |   CAIXA C/ 5 TESTES

KIT REAÇÃO
CRUZADA CANINO

BENEFÍCIOS

ECONOMIA DE TEMPO

INTERPRETAÇÃO FÁCIL

RESULTADOS CONFIÁVEIS

FÁCIL MANUSEIO

RESULTADO INSTANTÂNEOTECNOLOGIA

O teste de compatibilidade canino é baseado em uma 
tecnologia imuno-cromatográfica que detectará a presença 
de imunoglobulinas (IgG & IgM) e / ou componentes C3 que 
se ligam à superfície dos eritrócitos (RBCs).

Obs: Este kit necessita de centrífuga para seu uso.

INTERPRETAÇÃO 
DOS RESULTADOS

C

Compatível

C

Inompatível

XM XM
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Os cães possuem dezenas de tipos sanguíneos e, com a 
ausência de kits de teste para todos esses grupos sanguíneos 
(exceto para DEA 1), é altamente recomendado realizar um 
teste cruzado confiável antes de qualquer transfusão. O teste 
de compatibilidade verifi ca uma compatibilidade sorológica 
entre o receptor e o doador. Nosso teste canino permitirá que 
você identifi que incompatibilidades avaliando de uma única 
vez todos os grupos sanguíneos caninos (DEA 1, 3, 4, 5, 7, ...).

Hoje o teste em gel é amplamente utilizado no mundo uma 
vez que se tornou o padrão ouro no campo de diagnóstico 
de imunohematologia humana. Com esta nova tecnologia 
a sensibilidade foi exponencialmente melhorada em 
comparação com os métodos convencionais (testes em 
tubos, salinas ou outros).

Uma das principais vantagens da tecnologia do Teste de Gel é o 
fato de que as células nunca precisam ser lavadas para realizar 
a prova cruzada ou realizar testes diretos de antiglobulina. 
Outras vantagens técnicas são o pequeno volume de amostra 
necessário e a economia de tempo.

CAIXA C/ 10 TESTES

KIT REAÇÃO
CRUZADA CANINO EM GEL

BENEFÍCIOS

ECONOMIA DE TEMPO

INTERPRETAÇÃO FÁCIL

RESULTADOS CONFIÁVEIS

FÁCIL MANUSEIO

RESULTADO INSTANTÂNEO

TECNOLOGIA

Nosso teste de compatibilidade canino em gel é baseado 
em um microtubo de teste individual preenchido com uma 
mistura de gel e reagente antiglobulina canina específi ca 
que detectará a presença de imunoglobulinas (IgG & IgM) e 
/ ou componentes C3 na superfície dos glóbulos vermelhos. 
Este teste permite identifi car incompatibilidades em todos os 
grupos sanguíneos caninos (DEA1, 3, 4, 5, 7, DAL...).

Obs: Este kit necessita de centrífuga para seu uso.

Compatível Incompatível

INTERPRETAÇÃO 
DOS RESULTADOS
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Os gatos têm um sistema de grupo sanguíneo principal 
denominado sistema AB com 3 tipos: o tipo sanguíneo A, que 
é o mais frequente, o tipo sanguíneo B e o tipo sanguíneo AB. 
A presença de aloanticorpos de ocorrência natural em gatos 
do tipo A e em gatos do tipo B requer que a tipagem do sangue 
seja realizada antes de todas as transfusões de sangue para 
evitar uma reação transfusional hemolítica aguda. Está agora 
bem estabelecido que os gatos possuem outros sistemas de 
grupos sanguíneos, como o antígeno Mik ou outros sistemas 
desconhecidos. Sendo assim, é recomendado a realização 
do teste de compatibilidade antes de qualquer transfusão 
sanguínea.

KIT REAÇÃO
CRUZADA FELINO

BENEFÍCIOS

ECONOMIA DE TEMPO

INTERPRETAÇÃO FÁCIL

RESULTADOS CONFIÁVEIS

FÁCIL MANUSEIO

RESULTADO INSTANTÂNEO

INTERPRETAÇÃO 
DOS RESULTADOS

TECNOLOGIA

Nosso teste crossmatch felino é baseado em uma tecnologia 
imunocromatográfi ca.

Incorporamos numa membrana uma antiglobulina felina 
específi ca que detectará a presença de imunoglobulinas (IgG 
& IgM) e / ou componentes C3 que se ligam à superfície dos 
glóbulos vermelhos (RBCs).

O nosso teste de compatibilidade felino permitirá que você 
identifi que incompatibilidades em todos os grupos sanguíneos 
felinos (A, B, AB, Mik e outros antígenos desconhecidos ...).

Obs: Este kit necessita de centrífuga para seu uso.

CAIXA C/ 5 TESTES

CX M

CX M

CX M

CX M

Compatível Incompatível
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Os gatos têm um sistema de grupo sanguíneo principal 
denominado sistema AB com 3 tipos: o tipo sanguíneo A, que 
é o mais frequente, o tipo sanguíneo B e o tipo sanguíneo AB. 
A presença de aloanticorpos de ocorrência natural em gatos 
do tipo A e em gatos do tipo B requer que a tipagem do sangue 
seja realizada antes de todas as transfusões de sangue para 
evitar uma reação transfusional hemolítica aguda. Está agora 
bem estabelecido que os gatos possuem outros sistemas de 
grupos sanguíneos, como o antígeno Mik ou outros sistemas 
desconhecidos. Sendo assim, é recomendado a realização 
do teste de compatibilidade antes de qualquer transfusão 
sanguínea.

Hoje o teste em gel é amplamente ualizado no mundo uma 
vez que se tornou o padrão ouro no campo de diagnóstico 
de imunohematologia humana. Com esta nova tecnologia a 
sensibilidade foi exponencialmente melhorada em comparação 
com os métodos convencionais (testes em tubos, salinas ou outros).

Uma das principais vantagens da tecnologia do Teste de Gel é o 
fato de que as células nunca precisam ser lavadas para realizar a 
prova cruzada ou realizar testes diretos de antiglobulina. Outras 
vantagens técnicas são o pequeno volume de amostra necessário e 
a economia de tempo.

KIT REAÇÃO
CRUZADA FELINO EM GEL

BENEFÍCIOS

ECONOMIA DE TEMPO

INTERPRETAÇÃO FÁCIL

RESULTADOS CONFIÁVEIS

FÁCIL MANUSEIO

RESULTADO INSTANTÂNEO

INTERPRETAÇÃO 
DOS RESULTADOS

TECNOLOGIA

Nosso teste de compatibilidade em gel para felinos (maior e / ou 
menor) é baseado em um microtubo de teste de gel individual 
preenchido com uma mistura de gel e reagente de antiglobulina 
felina específi co que detectará a presença de imunoglobulinas (IgG 
& IgM) e / ou componentes C3 a superfície dos glóbulos vermelhos. 
Nosso Teste de compatibilidade em Gel lhe permitirá concluir 
incompatibilidades em todos os grupos sanguíneos felinos (A, B, AB, 
Mik e outros anegenos desconhecidos ...).

Obs: Este kit necessita de centrífuga para seu uso.

CAIXA C/ 10 TESTES
Compatível Incompatível
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A determinação do tipo sanguíneo é um processo essencial 
que garante que os animais se beneficiem do suporte de 
transfusão. Hoje em dia, um cão tem uma probabilidade 
significativa de ser transfundido uma vez ou mais em sua 
vida. A tipagem sanguínea básica é essencial para a realização 
dessas primeiras e subsequentes transfusões da forma mais 
segura possível e também para o melhor aproveitamento do 
sangue doado.

Em cães, a determinação do antígeno DEA 1.1 é fortemente 
recomendada antes de qualquer transfusão de sangue para 
evitar uma resposta potente de aloanticorpos contra este 
antígeno e para evitar uma reação transfusional hemolítica 
aguda.

INDIVIDUAL |  CAIXA C/ 4 TESTES  |   CAIXA C/ 20 TESTES

KIT DE TIPAGEM
SANGUÍNEA CÃES

BENEFÍCIOS

TODO O MATERIAL 
INCLUÍDO

RESULTADOS CONFIÁVEIS

2 MINUTOS PARA 
REALIZAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO

INTERPRETAÇÃO FÁCIL

ARQUIVÁVEL

ALTA ESPECIFICIDADE

FÁCIL MANUSEIO

RESULTADO INSTANTÂNEO

INTERPRETAÇÃO 
DOS RESULTADOS

TECNOLOGIA

O sistema é baseado na migração de glóbulos vermelhos em 
uma membrana. Anticorpos monoclonais específicos para 
antígeno DEA 1.1 em cães foram incorporados na membrana. 
Esses anticorpos reterão antígenos positivos (DEA 1.1 em 
cães). Um resultado positivo é caracterizado pela presença 
de uma linha vermelha na frente do DEA 1.1 para o QuickTest 
canino. A linha de controle (C) deve ser positiva; isso significa 
que o teste foi executado com sucesso.

DEA1 C

DEA 1.1 negaIvo

DEA1 C

DEA 1.1 posiIvo



LEIA O QRCODE PARA 
CONHECER A BULA DO KIT 
FORMATO INDIVIDUAL

LEIA O QRCODE PARA 
CONHECER A BULA DO KIT 
FORMATO LABORATORIAL

CATÁLOGO DE PRODUTOS TECSA

25

A determinação do tipo sanguíneo é um processo essencial 
que garante que os animais se benefi ciem do suporte de 
transfusão. Hoje em dia, um gato tem uma probabilidade 
signifi cativa de ser transfundido uma vez ou mais em sua 
vida. A tipagem sanguínea básica é essencial para a realização 
dessas primeiras e subsequentes transfusões da forma mais 
segura possível e também para o melhor aproveitamento do 
sangue doado.

Em gatos, a presença de aloanticorpos de ocorrência natural 
em gatos do tipo A e em gatos do tipo B requer que a tipagem 
do sangue seja realizada antes da transfusão sanguínea 
para evitar uma reação transfusional hemolítica aguda e em 
procriações para prevenir a isoeritrólise neonatal. O sangue 
pode ser retirado diretamente do cordão umbilical para o 
teste de tipagem sanguínea.

INDIVIDUAL |  CAIXA C/ 4 TESTES  |   CAIXA C/ 20 TESTES

KIT DE TIPAGEM
SANGUÍNEA FELINOS

BENEFÍCIOS

TODO O MATERIAL 
INCLUÍDO

2 MINUTOS PARA 
REALIZAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO

INTERPRETAÇÃO FÁCIL

ARQUIVÁVEL

ALTA ESPECIFICIDADE

FÁCIL MANUSEIO

RESULTADO INSTANTÂNEO

TECNOLOGIA

O sistema é baseado na migração de glóbulos vermelhos 
em uma membrana. Anticorpos monoclonais específicos 
( A / B em gatos,) foram incorporados na membrana. Esses 
anticorpos reterão antígenos positivos (A / B em gatos,). Um 
resultado positivo é caracterizado pela presença de 1 ou 2 
linhas vermelhas na frente do A e / ou B para o QuickTest 
felino. A linha de controle (C) deve ser positiva; isso significa 
que o teste foi executado com sucesso.

INTERPRETAÇÃO 
DOS RESULTADOS
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Vacina de aplicação ORAL (gotas) de fácil manuseio para o 
proprietário. Produzida de modo personalizado e único para 
cada paciente, sendo utilizadas para o tratamento de alergia/
atopia em cães, gatos e equinos. São produzidas na Europa 
(empresa suíça HESKA) a partir do resultado da dosagem de IgE 
específi cos do TESTE ALÉRGICO PAINEL C/ 24 ALÉRGENOS 
disponibilizado pelo TECSA.

Para o TESTE ALÉRGICO PAINEL C/ 24 ALÉRGENOS são 
utilizadas 3ml de sangue total ou 0,5ml de soro colhido em 
tubo tampa vermelha. É sugerida a interrupção do uso de 
corticóides por 1 semana antes da coleta das amostras.

Volume sufi ciente para 5 meses de tratamento.

IMUNOTERAPIA 
SUBLINGUAL

BENEFÍCIOS

ESPECÍFICO PARA
CADA PACIENTE

(FEITO SOB MEDIDA)

SEM EFEITOS COLATERAIS

RESULTADOS 
COMPROVADOS 

CIENTIFICAMENTE

FÁCIL ADMINISTRAÇÃO

ARMAZENADO EM 
GELADEIRA OU EM 

TEMPERATURA AMBIENTE
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Vacina de aplicação Subcutânea (injeções). Produzida de 
modo personalizado e único para cada paciente, sendo 
utilizadas para o tratamento de alergia/atopia em cães, gatos 
e equinos.

São produzidas na Europa (empresa suíça HESKA) à partir do 
resultado da dosagem de IgE específi cos do TESTE ALÉRGICO 
PAINEL C/ 24 ALÉRGENOS disponibilizado pelo TECSA. 
Volume sufi ciente para 7 – 10 meses de tratamento.

Para o TESTE ALÉRGICO PAINEL C/ 24 ALÉRGENOS são 
utilizadas 3ml de sangue total ou 0,5ml de soro colhido em 
tubo tampa vermelha. É sugerida a interrupção do uso de 
corticóides por 1 semana antes da coleta das amostras.

Volume sufi ciente para 7 a 10 meses de tratamento.

IMUNOTERAPIA 
SUBCUTÂNEA

BENEFÍCIOS

ESPECÍFICO PARA
CADA PACIENTE

(FEITO SOB MEDIDA)

SEM EFEITOS COLATERAIS

RESULTADOS 
COMPROVADOS 

CIENTIFICAMENTE

FÁCIL APLICAÇÃO

ARMAZENADO EM 
GELADEIRA
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