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Em caso de dúvida e pedidos:

Princípio da técnica 

Coleta e preparação das amostras
O teste pode ser realizado com sangue total, plasma ou soro.

SANGUE TOTAL
Coletar amostra de sangue utilizando os métodos tradicionais acondi-
cionando em tubo com anticoagulante (heparina, EDTA ou citrato).
Tubos de EDTA estão incluídos no kit, mas qualquer outro tubo pode 
ser utilizado, desde que contenha qualquer um dos anticoagulantes 
mencionados.
O sangue deve ser testado dentro de 4 horas após a coleta. Caso 
contrário, pode ser refrigerado entre 2 e 8 ºC até um máximo de 24 
horas. NÃO CONGELE. 
Amostras hemolisadas podem afetar o resultado.

PLASMA
Separe o plasma por centrifugação. O plasma pode ser refrigerado a 
uma temperatura entre 2 e 8 ºC até um máximo de 72 horas. Para uma 
conservação mais longa, deve ser congelado por abaixo de -20 ºC.

SORO
Coletar amostra de sangue usando métodos tradicionais e acondicionar 
em tubo limpo SEM ANTICOAGULANTE.
Separe o soro por centrifugação. O soro pode ser refrigerado a uma 
temperatura entre 2 e 8 ºC até um máximo de 72 horas. Para uma 
conservação mais longa, deve ser congelado por abaixo de -20 ºC.

Se a amostra foi mantida refrigerada, espere até atingir a temperatura 
ambiente antes de realizar o teste.

O kit de diagnóstico VetCheck FIV e FeLV é baseado na técnica imuno-
cromatográfica projetada para detecção qualitativa de anticorpos para o 
vírus da imunodeficiência viral felina (FIV Ac) e antígenos do vírus da 
leucemia viral felina (FeLV Ag) em sangue total, soro ou plasma felino.

O teste consiste em duas zonas separadas, uma para a detecção de 
antígeno do vírus da leucemia viral felina (FeLV) e uma para detecção de 
anticorpos específicos para o vírus da imunodeficiência viral felina (FIV 
Ac).

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 migra-
ção 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).

Materiais Fornecidos
1 - Testes em sachê individual de alumínio
2 - Um frasco contendo solução tampão
3 - Tubos capilares descartáveis para coleta de amostras, com linha de 
cor escura que indica quantidade 10 μl.

4 - Tubos de coleta de sangue com anticoagulante EDTA.
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 infeccio-
so. 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 no caixa e envelope de 
alumínio.
9 - Não misture componentes ou reagentes de lotes diferentes.

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 também se possa conservar na 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 à exposição solar direta durante longos
períodos de tempo.
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Procedimento do teste
1. Retire o teste do envelope de alumínio e coloque-o em uma superfí-
cie plana e seca.
2. Colete 10 μl da amostra com o tubo capilar pressionando abaixo da
extremidade achatada. Ao liberá-lo, o volume atingirá a linha preta
marcado no final.

Interpretação dos Resultados

1. Resultado Não Reagente para FIV e FeLV
Presença de uma única linha na zona C (linha controle) tanto na área de 
determinação do vírus da imunodeficiência viral felina (FIV Ac), como na 
zona de determinação do vírus da leucemia viral felina (FeLV Ag).

Zona de determinação FeLV Ag

10µ de 
amostra

2 gotas de
dilutente

Interpretar aos
10 minutos

Zona de determinação FIV Ac 

10µ de 
amostra

2 gotas de
dilutente

Interpretar aos
10 minutos

3. Adicione a amostra ao poço arredondado.
4. Adicione 2 gotas da solução tampão
5. Interprete os resultados em 10 minutos. Após 20 minutos o resultado
não é considerado.

Limitações Técnicas
Embora o VetCheck kit diagnóstico FIV e FeLV tenha uma elevada 
sensibilidade e especificidade, não pode descartar-se uma pequena 
incidência de resultados falsos positivos ou negativos. Tal como para 
qualquer outro procedimento laboratorial, o diagnóstico definitivo não 

10’

10’

2. Resultado Reagente para FIV e FeLV
Presença de uma dupla linha na zona C (linha controle) e T (linha teste) tanto na 
área de determinação do vírus da imunodeficiência viral felina (FIV Ac), como 
na zona de determinação do  vírus da leucemia viral felina (FeLV Ag).

3. Resultado Reagente para FIV
Presença de uma dupla linha na zona C (linha controle) e T (linha teste)
somente para determinação do vírus da imunodeficiência viral felina
(FIV Ac)

4. Resultado Reagente para FeLV
Presença de uma dupla linha na zona C (linha controle) e T (linha
teste) somente para determinação do vírus da leucemia viral
felina (FeLV 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.
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deve basear-se somente na realização de um teste, mas em uma série 
de sinais clínicos e laboratoriais. 
Em caso de dúvida, repetir o teste e/ou contrastar com outros métodos 
de diagnóstico.
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