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4. Iniciar o cronómetro e esperar as linhas coloridas aparecerem.
5. O resultado deve ser lido em 5 minutos. Não interpretar resultado após 10 minutos.

Português

Um teste rápido para a detecção qualitativa de Etil Glucuronídeo na urina humana..
Apenas para utilização profissional de diagnóstico in vitro.
【UTILIZAÇÃO PRETENDIDA】
O teste rápido de etil glicuronídeo (ETG) em Painel (urina) é um imunoensaio cromatográfico
rápido para a detecção de etil glicuronídeo na urina humana. O etil glicuronídeo detectado pelo
teste inclui, mas não está limitado aos metabolitos do etanol. Este ensaio fornece apenas um
resultado de teste analítico preliminar. Um método químico alternative mais específico deve
ser usado para obter um resultado analítico definitivo. A cromatografia gasosa / espectrometria
de massa (GC/MS) é o método confirmatório preferido. Uma análise clínica rigorosa e
julgamentos profissionais devem ser aplicados sempre que realizado um teste de abuso de
drogas, especialmente quando resultados positivos preliminares são verificados.
【RESUMO】
O etil glicuronídeo (ETG) é um metabólito do álcool etílico que é formado no corpo por
glucuronidação após a exposição ao etanol, através da ingestão de bebidas alcoólicas. É
usado como biomarcador para o teste sobre uso do etanol e monitorizar a abstinência do
álcool em situações onde o consumo de bebidas é proibido, como nas forças armadas, em
programas de monitorazação profissional (profissionais de saúde, advogados, pilotos de avião
em recuperação de vícios), em escolas, clínicas de transplante de fígado, ou em pacientes em
recuperação. O ETG pode ser medido na urina por métodos laboratoriais tradicionais (GC/MS
ou LC/MS) até aproximadamente 80 horas após a ingestão do etanol (muito dependente da
quantidade de bebidas alcoólicas e não alcoólicas consumidas). O ETG é um indicador mais
preciso da recente exposição ao álcool do que a medição da presença do próprio etanol. O
teste rápido de glicose e etilglucuronida em Painel (urina) é um teste rápido de triagem na
urina que pode ser realizado sem o uso de qualquer dispositivo médico. O teste utiliza um
anticorpo monoclonal para detectar seletivamente níveis elevados de etil-glucuronídeo na
urina humana. O painel de Teste Rápido de Glucuronídeo de Etilo (Urina) produz um resultado
positivo quando o Glucuronídeo de Etilo na urina excede 500 ng / mL.
【PRINCÍPIO】
O Teste Rápido ETG em Painel (Urina) é um imunoensaio baseado no princípio da ligação
competitiva. Os fármacos que podem estar presentes na amostra de urina concorrem em
conjuntamente por ligações ao anticorpo. Durante o teste, uma amostra de urina migra para
cima por ação capilar. O Glucuronídeo etílico, se presente na amostra de urina abaixo de
500ng/mL, não irá saturar os locais de ligação das partículas revestidas de anticorpos no
dispositivo de teste. As partículas revestidas de anticorpo serão então capturadas pelo
conjugado de Etilglucuronídeo imobilizado e uma linha colorida visível aparecerá na região da
linha de teste. A linha colorida não se formará na região da linha de teste se o nível de
Glucuronídeo de Etila exceder 500 ng/mL, pois saturará todos os locais de ligação dos
anticorpos anti-Glucuronídeo Etil. Uma amostra de urina positiva para o fármaco não irá gerar
uma linha colorida na região da linha de teste, enquanto uma amostra de urina negativa para o
fármaco ou uma amostra contendo uma concentração de fármaco menor que o ponto de corte
irá gerar uma linha na região da linha de teste. Para servir como um controle de procedimento,
uma linha colorida sempre aparecerá na região da linha de controle, indicando que o volume
adequado de amostra foi adicionado e a absorção da membrana ocorreu.
【REAGENTES】
O teste em Painel contém partículas monoclonais de anticorpo anti-glicuronídeo etílico de
ratinho acopladas e conjugado glicoproteína-etil-proteína. Um anticorpo de cabra é empregado
no sistema da linha de controlo.
【PRECAUÇÕES】
 Para uso profissional de diagnóstico in vitro apenas. Não usar após a data de validade.
 O teste deve permanecer na embalagem fechada até à utilização.
 Todas as amostras devem ser consideradas potencialmente perigosas e manuseadas da
mesma forma que um agente infeccioso.
 O teste deve ser descartado de acordo com as normas em vigor no país.
【ESTABILIDADE E ARMAZENAMENTO】
Armazene como embalado na bolsa selada à temperatura ambiente ou refrigerado (2-30 °C).
O teste mantém-se estável até ao prazo de validade impresso na bolsa selada. O teste deve
permanecer na embalagem fechada até ao uso. NÃO CONGELAR. Não usar após a data de
validade.
【COLHEITA E PREPARAÇÃO DA AMOSTRA】
Ensaio de Urina
A amostra de urina deve ser coletada num recipiente limpo e seco. A urina pode ser coletada a
qualquer hora do dia. Amostras de urina que exibam partículas visíveis devem ser
centrifugadas, filtradas ou deixadas em repouso de forma a obter amostras satisfatórias para a
realização do teste.
Armazenamento da Amostra
O metabólito ETG não é muito estável na urina. Após a coleta da urina, o metabólito ETG
degrada-se gradualmente. A amostra de urina contendo ETG deve ser testada o mais
brevemente possível. Em geral, a amostra deve ser testada dentro de 2 horas e não deve ser
armazenada além de 8 horas. Para armazenamento a longo prazo, as amostras devem ser
congelados e armazenados abaixo de -20°C. Amostras congeladas devem ser descongeladas
e misturadas antes do teste. Se você pretende enviar amostras para testes de
acompanhamento quantitativo no laboratório, você deve estabilizar a urina (por exemplo, ácido
bórico) antecipadamente. Não use a amostra estabilizada para o teste rápido.
【MATERIAIS】
Materiais fornecidos
 Instruções de Utilização
Materiais Necessários Não Fornecidos
 Recipiente para colheita da amostra
 Temporizador
【INSTRUÇÕES DE USO】
Deixe que o teste, amostra de urina e / ou controlos atinjam a temperatura ambiente
(15-30ºC) antes da realização do mesmo.
Retire o painel de teste da embalagem fechada e use-o o mais rápido possível.
1. Retirar a tampa.
2. Com a seta apontando para a amostra de urina, mergulhe o painel de teste na vertical na
amostra de urina por pelo menos 10 a 15 segundos. Mergulhe a tira em pelo menos o nível
das linhas onduladas, mas não ultrapassar a marca máxima no dispositivo de plástico.
3. Colocar novamente a tampa e colocar o painel de teste numa superfície plana.
 Painel de teste

【INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS】
(Por Favor consultar a ilustração acima)
NEGATIVO:* Duas linhas aparecem. Uma linha colorida aparece na região da linha de
controlo (C), e outra linha colorida aparente aparece na região da linha de teste (T). Um
resultado negativo indica que a concentração de Glucuronídeo de Etilo está abaixo do nível
detectável (500 ng / mL).
*NOTA: O tom de cor na região da linha de teste (T) pode variar, mas deve ser considerado
negativo sempre que houver uma linha colorida fraca.
POSITIVO: Uma linha colorida aparece na linha de controlo (C). Nenhuma linha aparece
na região da linha de teste (T). Um resultado positivo indica que a concentração de
Etilglucuronídeo excede o nível detectável (500 ng / mL).
INVÁLIDO: A linha de controle não aparece. Volume de amostra insuficiente ou técnicas
processuais incorretas são as razões mais prováveis para falha na linha de controlo. Reveja o
procedimento e repita o teste usando um novo teste. Se o problema persistir, interrompa
imediatamente o uso do lote e entre em contato com o distribuidor local.
【CONTROLO DE QUALIDADE】
Um controlo de procedimento está incluído no teste. Uma linha colorida que aparece na região
da linha de controlo (C) é considerada um controlo de procedimento interno. Confirma volume
de amostra suficiente, adequada absorção de membrana e técnica de procedimento correta.
Os padrões de controlo não são fornecidos com este kit; no entanto, recomenda-se que
controlos positivos e negativos sejam testados como uma boa prática de teste de laboratório
para confirmar o procedimento de teste e verificar o desempenho adequado do teste.
【LIMITAÇÕES】
1. O Teste Rápido ETG em Painel (Urina) fornece apenas um resultado analítico preliminar
qualitativo. Um método analítico secundário deve ser usado para obter um resultado final. A
cromatografia gasosa / espectrometria de massa (GC/MS) é o método confirmatório
preferencial.
2. É possível que erros técnicos ou processuais, assim como outras substâncias interferentes
na amostra de urina, possam causar resultados errados.
3. Adulterantes, como lixívias e / ou alúmen, em amostras de urina podem produzir resultados
incorrectos, independentemente do método analítico usado. Se houver suspeita de
adulteração, o teste deve ser repetido com outra amostra de urina.
4. Um resultado positivo indica a presença da droga ou dos seus metabólitos, mas não indica
nível de intoxicação, forma de consumo ou concentração na urina.
5. Um resultado negativo pode não indicar necessariamente uma urina livre de drogas.
Resultados negativos podem ser obtidos quando a droga está presente, mas abaixo do
nível de corte do teste.
6. O teste não faz distinção entre drogas de abuso e medicamentos
【VALORES ESPERADOS】
Um resultado negativo indica que a concentração de Glucuronídeo de Etilo está abaixo do
nível detectável de 500 ng / ml. Um resultado positivo significa que a concentração de
Glucuronídeo de Etilo está acima do nível de 500 ng / ml. O medidor de teste rápido ETG
tem uma sensibilidade de 500 ng/ml
【CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO】
Precisão
Uma comparação directa foi realizada usando o Teste Rápido ETG em Cassete (Urina) e o
teste GC/MS. Os resultados obtidos são os seguintes:
Método
GC/MS
Resultados
Resultados
Positivo
Negativo
ETG Teste Rápido
Positivo
83
1
84
Painel
Negativo
2
164
166
Resultados Totais
85
165
250
% Precisão
97.6%
99.4%
98.8%
Sensibilidade Analítica
Uma amostra de urina livre de drogas foi contaminado com ETG nas seguintes concentrações:
0, 250, 375, 500, 625, 750 e 1500ng / mL. Os resultados demonstram uma precisão > 99% em
níveis 50% acima e 50% abaixo da concentração de nível corte. Os dados estão resumidos
abaixo:
Resultado Visual
Concentração Etil
% de Cut-off
N
Glucuronideo (ng/mL)
Negativo
Positivo
0
0%
30
30
0
250
-50%
30
30
0
375
-25%
30
26
4
500
Cut-off
30
15
15
625
+25%
30
3
27
750
+50%
30
0
30
1500
3X
30
0
30
Especificidade Analítica
A tabela seguinte lista os compostos que desencadeiam resultados postivios na urina pelo Teste
Rápido ETG em Painel (Urina) ao fim de 5 minutos.
Composto
Concentração (ng/mL)
Ethyl- β -D-Glucuronide
500
Propyl β-D-glucuronide
50,000
Glucuronic Acid
100,000

Ethanol
Methanol

>100,000
>100,000
Precisão
Um estudo foi realizado em três hospitais, tendo sido efectuados por indivíduos sem experiência
na realização de testes rápidos, utilizando três lotes diferentes de produtos, de forma a testar o
sucesso no manuseamento do teste, entre diferentes índividuos. Um painel idêntico de amostras
confirmadas pelo GC/MS, contendo nenhum Etil de Glucuronídeo, Etil de Glucuronídeo 25%
acima e abaixo do ponto de corte, e Etil de Glucuronídeo 50% acima e abaixo do ponto de corte
de 500ng / mL foi fornecido a cada local. Os seguintes resultados foram verificados:
Local A
Local B
Local C
Concentração
Etil n per Site
Glucuronideo (ng/mL)
+
+
+
0
10
10
0
10
0
10
0
250
10
10
0
10
0
10
0
375
10
8
2
8
2
9
1
625
10
1
9
2
8
2
8
750
10
0
10
0
10
0
10
Efeito da Gravidade Urinária Específica
Quinze (15) amostras de urina de intervalos de gravidade específica normais, altos e baixos
foram adicionadas com 250ng/mL e 750ng/mL de Glucuronídeo de Etila. O painel de teste
rápido ETG (urina) foi testado em duplicado usando as quinze amostras de urina pura e
enriquecida. Os resultados demonstram que intervalos variados de gravidade específica
urinária (1,005-1,045) não afetam os resultados do teste.
Efeito do pH Urinário
O pH de uma mistura de urina negativa dividida em alíquotas foi ajustada para um intervalo de
pH de 5 a 9 em incrementos de 1 unidade de pH e adicionado com Glucuronídeo de Etil a 250
ng/mL e 750 ng/mL. A urina enriquecida, com pH ajustado, foi testada com o Painel de Teste
Rápido ETG (Urina) em duplicado. Os resultados demonstraram que intervalos variados de pH
não interferem no desempenho do teste.
Reatividade Cruzada
Um estudo foi realizado para determinar a reatividade cruzada do teste com compostos em
urina livre de drogas ou urina positiva para Etil de Glucuroneto. Os seguintes compostos não
apresentam reatividade cruzada quando testados com o Painel de Teste Rápido ETG (Urina)
em uma concentração de 100 μg/mL.
Compostos Não Reagentes
4-Acetaminophenol
Acetone
Acetophenetidin
N-Acetylprocainamide
Acetylsalicylic acid
Albumin
Amitriptyline
Amobarbital
Amoxapine
Amoxicillin
Ampicillin
Ascorbic acid
Aminopyrine
Apomorphine
Aspartame
Atropine
Benzilic acid
Benzoic acid
Benzphetamine
Bilirubin
Brompheniramine
Buspirone
Cannabinol
Cimetidine
Chloral hydrate
Chloramphenicol
Chlordiazepoxide
Chloroquine
Chlorothiazide
(+)-Chlorpheniramine
(±)-Chlorpheniramine
Chlorpromazine
Chlorprothixene
Cholesterol
Clomipramine
Codeine
Cortisone
(-)-Cotinine
Creatinine
Cyclobarbital
Cyclobenzaprine
Deoxycorticosterone
R (-)Deprenyl
Dextromethorphan
Diazepam
Diclofenac
Dicyclomine
Diflunisal
4-Acetaminophenol
Acetone
Acetophenetidin

4-Dimethylaminoantipyrine
Diphenhydramine
5,5-Diphenylhydantoin
Disopyramide
Doxylamine
Ecgonine
Ecgonine methylester
EMDP
Ephedrine
l-Ephedrine
l-Epinephrine
(±)-Epinephrine
Erythromycin
β-Estradiol
Estrone-3-sulfate
5,5-Diphenylhydantoin
Ethyl-p-aminobenzoate
Etodolac
Famprofazone
Fentanyl
Fluoxetine
Furosemide
Gentisic acid
d-Glucose
Guaiacol glyceryl ether
Hemoglobin
Hydralazine
Hydrochlorothiazide
Hydrocortisone
o-Hydroxyhippuric acid
p-Hydroxymethamphetamine
3-Hydroxytyramine
(Dopamine)
Hydroxyzine
Ibuprofen
Imipramine
Iproniazide
(-)-Isoproterenol
Isoxsuprine
Kanamycin
Ketamine
Ketoprofen
Labetalol
Levorphanol
Lidocaine
Lindane
(Hexachlorocyclohexane)
Loperamide
4-Dimethylaminoantipyrine
Diphenhydramine

Maprotiline
Meperidine
Meprobamate
d-Methamphetamine
l-Methamphetamine
Methadone
Methoxyphenamine
(+)-3,4-MethylendioxyMethylphenidate
Mephentermine
Metoprolol
Meprobamate
Morphine sulfate
Methyprylon
Nalidixic acid
Nalorphine
Naloxone
Naltrexone
α-Naphthaleneacetic acid
Naproxen
Niacinamide
Nifedipine
Nimesulide
Norcodeine
Norethindrone
d-Norpropoxyphene
Noscapine
d,l-Octopamine
Orphenadrine
Oxalic acid
Oxazepam
Oxolinic acid
Oxycodone
Oxymetazoline
Oxymorphone
Papaverine
Pemoline
Penicillin-G
Pentazocine
Perphenazine
Phencyclidine
Phenelzine
Pheniramine
Phenobarbital
Phenothiazine
Phentermine
Prednisolone
Prednisone
Maprotiline
Meperidine

Procaine
Promazine
Promethazine
l-Propoxyphene
d,l-Propranolol
d-Pseudoephedrine
Quinacrine
Quinidine
Quinine
Ranitidine
Riboflavin
Salicylic acid
Serotonin
(5-Hydroxytryptamine)
Sodium chloride
Sulfamethazine
Sulindac
Sustiva (Efavirenz)
Temazepam
Tetracycline
Tetrahydrocortexolone
Tetrahydrocortisone,
3-acetate
Tetrahydrozoline
Thebaine
Thiamine
Thioridazine
l-Thyroxine
Tolbutamide
cis-Tramadol
trans-2Phenylcyclopropylamine
Trazodone
Trimethobenzamide
Triamterene
Trifluoperazine
Trimethoprim
Trimipramine
Tryptamine
d,l-Tryptophan
Tyramine
d,l-Tyrosine
Uric acid
Verapamil
Digoxin
Lithium carbonate
l-Phenylephrine
Procaine
Promazine
Promethazine
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