Vetcheck Ehrlichia

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
Qual é o interesse diagnóstico de VetCheck Ehrlichia?
A detecção de anticorpos contra Ehrlichia canis no sangue circulante.
Se um cão teve carrapatos, quando é aconselhável fazer o teste?
O teste VetCheck Ehrilichia é recomendado 4 semanas após a picada. Os sinais clínicos aparecem entre os dias 7 e
14 após a infecção e os anticorpos são criados entre os dias 14 e 21 após a infecção.
Posso dispensar uma gota de sangue, soro ou plasma diretamente da seringa ou com a ajuda de qualquer
pipeta?
Não, é importante usar uma gota de 10 microlitros de amostra, que é alcançada apenas com a ajuda do microcapilar descartável de precisão fornecido no kit.
A menos que trabalhe com pipetas calibradas, o tamanho de uma gota tem uma enorme variabilidade, dependendo da densidade, do tipo de pipeta descartável usada, etc.
Como é usado o microcapilar de precisão?
Segurar o capilar no meio, entre o dedo indicador e o polegar. A faixa preta deve estar no final para entrar em contato com a amostra. Apertar levemente e, quando liberado, absorverá o volume de 10 microlitros necessário para
realizar o teste. Pressionar novamente para depositar a gota no poço.

Posso usar um tubo diferente daquele incluído no kit para coleta de sangue?
Sim. Você pode usar qualquer outro tubo com anticoagulante tratado com heparina, citrato ou EDTA ou sem anticoagulante, se desejar usar o soro como amostra. O kit inclui tubos com EDTA para seu conforto e economia, mas
você pode usar qualquer outro.

Posso usar um tubo diferente daquele incluído no kit para coleta de sangue?
Sim. Você pode usar qualquer outro tubo com anticoagulante tratado com heparina, citrato ou EDTA ou sem anticoagulante, se desejar usar o soro como amostra. O kit inclui tubos com EDTA para seu conforto e economia, mas
você pode usar qualquer outro.

O que devo fazer se não puder usar o sangue no momento da extração?
Ele deve prosseguir como se fosse destinado a qualquer outro procedimento de laboratório.
O sangue total deve ser mantido refrigerado entre 2ºC e 8ºC por no máximo 24 horas. Você nunca deve congelar.
Se você não puder usá-lo dentro de 24 horas, separe o plasma por centrifugação ou o soro por sedimentação e
mantenha-o entre 2ºC e 8ºC por 72 horas. Para mantê-lo por mais tempo, é recomendável congelar (plasma ou
soro).

Posso usar sangue, soro ou plasma imediatamente após removê-lo da geladeira?
Não, como em qualquer outro procedimento de diagnóstico, aguarde até atingir a temperatura ambiente. Se você
deseja acelerar esse processo, segure o tubo nas mãos. Muitos veterinários não levam em consideração essa circunstância e a temperatura inadequada é uma das causas mais frequentes de resultados falsos.
O que acontece se eu esquecer de ler o resultado em até 20 minutos, conforme recomendado?
Entre 20 e 30 minutos você pode executar a leitura com total confiabilidade. Degradação e desfoque das cores da
banda podem ocorrer após 30 minutos. Isso não ocorre em todos os testes, mas a recomendação é que o teste
sempre seja repetido se a leitura não puder ser realizada dentro do tempo indicado, pois isso pode levar a uma má
interpretação.
Como devo interpretar um resultado positivo?
Um teste positivo é indicativo de anticorpos contra E. canis no sangue circulante, o que é evidência de contato
prévio com esse patógeno.
Como em qualquer outro procedimento laboratorial, um diagnóstico clínico definitivo não deve se basear apenas
na realização de um teste, mas deve ser o conjunto de uma série de achados clínicos e laboratoriais. No caso da
Erliquiose, a presença de trombocitopenia, leucopenia e anemia é especialmente significativa, pois são achados
laboratoriais que, juntamente com o desempenho do VetCheck Ehrlichia, são confirmatórios da doença.
Como devo interpretar um resultado negativo com sintomas clínicos claros de Erliquiose?
Se for esse o caso recomendamos que você verifique os seguintes pontos:
- Se o teste foi realizado com sangue, soro ou plasma altamente hemolisado ou com lipemia que pode ter interferido na reação.
- Se uma amostra de sangue, soro ou plasma refrigerada tiver sido usada, não esperando a temperatura adequada.
- Se o teste foi armazenado em uma geladeira e não esperou que atingisse a temperatura ambiente para realização
do teste
- Se o envelope de alumínio que continha o teste estava aberto.
- Se testes expirados foram usados.
- Se o teste não for deixado na posição horizontal até que os resultados sejam lidos.
Nossa recomendação é:
- Repita o teste rigorosamente seguindo as instruções para descartar uma execução incorreta.
- Solicitar ou realizar exames complementares (hemograma, perfil bioquímico etc.).
- Entre em contato com nosso serviço de assistência técnica para relatar seu caso, analisá-lo e investigar possíveis
causas.
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