
Qual é o interesse diagnóstico do Vetcheck Dirofilaria?  
A detecção do antígeno Dirofilaria immitis no sangue circulante.

Vetcheck Dirofilaria

Qual amostra fornece resultados mais confiáveis: sangue, soro ou plasma? 
A confiabilidade é equiparável usando qualquer um deles. No entanto, ao trabalhar com sangue altamente hemoli-
sado ou lipêmico, é sempre preferível usar soro ou plasma, uma vez que hemólise ou lipemia são fatores que inter-
ferem em qualquer técnica de diagnóstico, tanto na clínica quanto no laboratório.

Sim. Você pode usar qualquer outro tubo com anticoagulante tratado com heparina, citrato ou EDTA ou sem anti-
coagulante, 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?

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).

O que devo fazer se não puder usar o sangue no momento da extração?

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 cir-
cunstância e a temperatura inadequada é uma das causas mais frequentes de resultados falsos.

Posso usar sangue, soro ou plasma imediatamente após removê-lo da geladeira?

Não. É recomendável usar a pipeta descartável que fornecemos e instilar 3 gotas no poço. A administração de um 
volume de amostra diferente do recomendado pode levar a um resultado incorreto.

Posso dispensar uma gota de sangue, soro ou plasma diretamente da seringa? 

Entre 5 e 10 minutos, você pode executar a leitura com total confiabilidade. A partir de 20 minutos após o teste 
pode ocorrer degradação e desfoque das cores da banda. Isso não ocorre em todos os testes, mas a recomenda-
ção 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.

O que acontece se eu esquecer de ler o resultado entre 5 a 10 minutos, conforme recomendado?

A triagem em campanhas preventivas é uma das principais aplicações da Vetcheck Dirofilaria. Portanto, na maioria 
dos casos, um resultado positivo não será acompanhado por sinais clínicos.

Como devo interpretar um resultado positivo sem sinais clínicos?

A triagem em campanhas preventivas é uma das principais aplicações da Vetcheck Dirofilaria. Portanto, na maioria 
dos casos, um resultado positivo não será acompanhado por sinais clínicos.

Como devo interpretar um resultado positivo sem sinais clínicos?

A triagem em campanhas preventivas é uma das principais aplicações da Vetcheck Dirofilaria. Portanto, na maioria 
dos casos, um resultado positivo não será acompanhado por sinais clínicos.
O Vetcheck Dirofilaria detecta parasitas masculinos e femininos, de apenas 1 parasita de qualquer tipo (machos e 
fêmeas adultas, machos e fêmeas imaturos e fêmeas não propagadas), o que a torna uma técnica muito sensível e 
útil para o diagnóstico precoce de a doença, mesmo em estágios muito iniciais.

Como devo interpretar um resultado positivo sem sinais clínicos?

Se for esse o caso, recomendamos que você verifique os seguintes pontos:
- Se o teste foi realizado com uma amostra altamente hemolisada ou lipêmica, 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.
- Entre em contato com nosso serviço de assistência técnica para relatar seu caso, analisá-lo e investigar possíveis 
causas.

Como devo interpretar um resultado negativo com evidências claras de dirofilariose?

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
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