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Kit diagnóstico 
Cinomose + Adenovírus Canino

Princípio da técnica 

Materiais Fornecidos

Solução 
salina

Não coletar 
amostras das 
áreas sombreadas 
de vermelho

Misture por
10 segundos

Pingue 4 gotas 
lentamente em cada 
um dos
dois poços

Coletar 
amostras das 
áreas sombreadas 
de verde

O kit de diagnóstico Vetcheck Cinomose + Adenovírus Canino é baseado 
na técnica imunocromatográfica projetada para a detecção qualitativa de 
antígeno de Cinomose (CDV Ag) e Adenovírus canino (CAV Ag).

O teste consiste em duas zonas separadas, uma para a detecção do 
antígeno de Cinomose (CDV Ag) e outra de Adenovírus canino (CAV Ag).

Cada zona consiste em um poço arredondado onde se coloca a amostra 
e uma área de resultado contendo a linha T (linha de teste) e linha C (linha 
de controle). Uma vez que a amostra foi aplicada ao poço, a migração 
capilar começa ao longo da membrana. Se o resultado é negativo 
aparecerá uma só linha de cor roxa na zona C. A linha da zona C aparece 
sempre, pois se trata de uma faixa de controle que indica que o teste foi 
realizado corretamente. Se o resultado é positivo, além da linha C, 
forma-se uma segunda linha na zona de Teste (linha T).

Conservação e Estabilidade 
O kit deve ser conservado a uma temperatura entre 2 ºC e 30 ºC. Nestas 
condições, garante-se a sua estabilidade até a data de validade marcada 
na caixa e no sachê individual.
O kit foi desenvolvido para ser conservado à temperatura ambiente. 
Embora possa ser conservado em geladeira, recomenda-se mantê-lo à 
temperatura ambiente para evitar a necessidade de aguardar até que os 
reagentes alcancem a temperatura ambiente adequada à sua utilização. 

NÃO CONGELAR, NÃO SUBMETER a uma exposição solar direta 

durante um período prolongado.

Procedimento do teste

1. Retire o teste do envelope de alumínio e coloque-o em uma superfície
plana e seca.
2. Colete com o swab amostra de mucosas conjuntivas e misture ao tubo
com solução diluente.
3. Usando a pipeta descartável, adicione vagarosamente ao poço
correspondente à determinação de Cinomose, 4 gotas da amostra
recém-preparada.
4. Repita o procedimento anterior adicionando 4 gotas ao poço
correspondendo à determinação de Adenovírus.
5. Se a migração não ocorrer após 1 minuto, adicione mais uma gota da
amostra recém-preparada.
6. Interprete os resultados em 5 a 10 minutos. Após 20 minutos o
resultado não é considerado.

1. Testes em sachê individual de alumínio
2. Swabs para coleta de amostras
3. Pipetas descartáveis
4. Tubos contendo solução diluente
5. Bula com as instruções de uso.

Precauções

1 - Apenas para uso veterinário. Mantenha fora do alcance de crianças. 
Uso in vitro.
2 - Para um resultado ideal, siga estritamente as instruções de uso.
3 - Todas as amostras devem ser tratadas como potencialmente 
infecciosas. Lave e desinfete as mãos após o manuseio. Evite a 
formação de aerossóis ao dispensar a amostra.
4 - Não abra ou remova o teste de seu envelope de alumínio até o 
momento de uso.
5 - Não use o teste se o envelope estiver rasgado ou danificado.
6 - Não reutilize o teste.
7 - Todos os reagentes devem estar em temperatura ambiente antes 
realizar o teste.
8 - Não utilizar após o prazo de validade impresso na caixa e envelope de 
alumínio.
9 - Não misture componentes ou reagentes de lotes diferentes.

Outras opções de amostra: secreção nasal, saliva, urina, soro ou plasma

IOP-COM-BULA Vetcheck Kit Cinomose + Adenovirus Canino - Versão 02, Aprovado CD Agosto 2020

Av. do Contorno, 6226, Savassi - Belo Horizonte |  Minas Gerais |  Brasil  |  CEP: 30.110-042

31 3281-0500 sac@tecsa.com.br www.tecsa.com.br

Em caso de dúvida e pedidos:



2 / 2

Tipo de
amostras

Concentração de 
vírus na amostra

Período de tempo em que o vírus pode 
ser encontrado nas amostras durante a 
patogenia da doença

Facilidade de coleta 
de amostra     

Células epitelialis conjuntivais 
(RECOMENDADO)

Secreção ocular

Células epitelialis da bexiga

Urina

Células da cavidade nasal

Saliva

Células epitelialis das fossas nassais

Corrimento nasal

Sangue

Interpretação dos resultados

1. Resultado Não Reagente para Cinomose e Adenovírus Canino
Presença de uma única linha na zona C (linha controle) tanto na área de 
determinação de Cinomose Canina (CDV Ag), como na zona de 
determinação de Adenovírus canino (CAV Ag).

Embora o VetCheck® kit de diagnóstico Cinomose + Adenovírus Canino 
tenha uma elevada sensibilidade e especificidade, não pode ser 
descartada uma pequena incidência de resultados falsos positivos ou 
negativos. Como qualquer outro procedimento laboratorial, um 

3. Resultado Reagente para Cinomose Canina
Presença de uma dupla linha na zona C (linha controle) e T (linha teste) 
somente para determinação de Cinomose Canina (CDV Ag)

5. Resultados Inválidos
Quando não há presença da linha C (linha controle)
A causa pode ser devido a procedimento inadequado e/ou a utilização de kit vencido ou danificado.

4. Resultado Reagente para Adenovírus Canino
Presença de uma dupla linha na zona C (linha controle) e T (linha teste) 
somente para determinação de Adenovírus canino (CAV Ag).

2. Resultado Reagente para Cinomose e Adenovírus Canino
Presença de uma dupla linha na zona C (linha controle) e T (linha teste) 
tanto na área de determinação de Cinomose Canina (CDV Ag), como na 
zona de Adenovírus canino (CAV Ag).

diagnóstico clinico definitivo não deve ser baseado apenas no resultado
de um teste, e sim no conjunto de resultados clínicos e laboratoriais. 
Em caso de dúvida, repetir o teste e/ou comparar com outros métodos de 
diagnósticos.

Limitações Técnicas

É possível a utilização de outras amostras além da secreção conjuntival 
para a detecção do vírus da Cinomose, como sangue, soro, corrimento 
nasal, células epiteliais da cavidade nasal, saliva, células epiteliais da 
cavidade bucal e urina. Porém, nestes casos, podem aparecer falsos 
negativos que não são devidos à técnica do kit e sim devido à própria 

patogenia da doença. A concentração do vírus em outros fluidos diferen-
tes da secreção conjuntival, assim como o período de excreção do mesmo 
é muito menor, como se pode observar na planilha abaixo, onde se 
compara a concentração e o período de excreção do vírus nos diferentes 
fluidos e secreções.

Utilização de outras amostras para detecção de Cinomose Canina
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“PRODUTO IMPORTADO”

Av. do Contorno, 6226, Savassi - Belo Horizonte |  Minas Gerais |  Brasil  |  CEP: 30.110-042

31 3281-0500 sac@tecsa.com.br www.tecsa.com.br

Em caso de dúvida e pedidos:




