VetCheck Cinomose-Adenovírus

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
Qual é o objetivo diagnóstico do VetCheck Cinomose-Adenovirus?
Detecção e diferenciação simultâneas dos antígenos do vírus da Cinomose e do Adenovírus Canino.
Que tipo de amostra pode ser usada? Apenas células epiteliais da conjuntiva?
A cinomose é uma doença diagnóstica muito complexa e é necessário levar em consideração a patogênese da
doença para o diagnóstico e subsequente controle da saúde.
A melhor relação entre o número de partículas virais excretadas e o tempo de excreção é obtida a partir das células
epiteliais da conjuntiva. Portanto, nossa recomendação é sempre usar esse tipo de amostra.
No sangue, são alcançadas taxas muito altas de vírus, mas apenas por 3-4 dias após a infecção.
Na seção abaixo: Nível de excreção de partículas virais em cada ﬂuido biológico e o tempo de excreção,
você pode ver os períodos em que os vírus são excretados e sua localização.

Após quanto tempo é possível detectar o vírus da Cinomose após a infecção?
Geralmente, 3 dias após a infecção, o antígeno pode ser detectado nas fezes e no sangue.
O vírus pode ser encontrado nas células epiteliais da conjuntiva por um período de 4 a 21 dias após a infecção.

Há interferência vacinal no VetCheck Cinomose-Adenovirus?
O título do vírus após a vacinação é tão fraco que não é detectável por um teste
rápido de diagnóstico.
Outras técnicas, como a PCR, podem detectar o vírus da vacina.
Que tipo de antígeno o VetCheck Cinomose detecta?
O VetCheck Cinomose, detecta o antígeno do vírus da cinomose canina, especificamente a proteína F comum a
todos os sorotipos da cinomose.
A sensibilidade da técnica é muito alta: 98,8% em comparação ao que é considerado uma técnica de referência
que é a PCR.
O que acontece se eu esquecer de ler o resultado aos 10 minutos?
Após 20 minutos após a realização do teste, pode ocorrer degradação e desfoque das cores da banda; portanto,
uma leitura de teste após 10 minutos deve ser descartada.
Como faço para coletar amotra das células epiteliais da conjuntiva?
A amostragem deve ser feita com o cotonete levemente umedecido em solução salina fisiológica (nunca na solução tampão incluída na caixa de teste). A conjuntiva é esfregada com o cotonete como se fosse uma mancha e,
finalmente, o cotonete é introduzido no frasco tampão, tentando misturar a secreção aderida ao cotonete com o
líquido, por pelo menos 10 segundos. Da mistura são retiradas 4 gotas com a pipeta e colocadas no poço correspondente.
É muito importante fazer uma boa amostra para poder detectar pequenas quantidades de vírus presentes, pois a
excreção do vírus não é linear.
Posso usar o teste quando o animal já apresenta sintomas neurológicos?
Em geral, a sintomatologia nervosa aparece em processos que se tornaram crônicos. Nesses casos, o vírus está
presente no tecido nervoso e não há mais presença dele nas células epiteliais da conjuntiva.
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