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OBTI PLUS 
 

MÉTODO: 

Teste imunocromatográfico. 

 
FINALIDADE: 

Teste imunológico visual rápido para a detecção qualitativa, presuntiva de 

hemoglobina humana em amostras de fezes humanas. Este kit destina-se a ser 

utilizado como auxiliar no diagnóstico de  patologias gastrointestinais inferiores. 
Somente para uso diagnóstico in vitro. 

 

FUNDAMENTO: 

O OBTI PLUS detecta hemoglobina humana através da interpretação visual de 
desenvolvimento de cor na tira interna. Os anticorpos anti-hemoglobina humana 

são imobilizados na região de teste da membrana. Durante o teste, a amostra 

reage com anticorpos anti-hemoglobina humana conjugados com partículas 

coloridas e pré-revestidas no pad de amostra do teste. A mistura em seguida, 
migra através da membrana pela ação capilar e interage com os reagentes sobre 

a membrana. Se houver hemoglobina humana suficiente na amostra, uma linha 

colorida irá se formar na região de teste da membrana. A presença desta linha 

colorida indica um resultado positivo, enquanto sua ausência indica um resultado 

negativo. O aparecimento de uma linha colorida na região de controle serve como 
um controle de procedimento, o que indica que o volume de amostra foi 

adicionado e a absorção da membrana ocorreram corretamente. 

 

SIGNIFICADO CLÍNICO: 
O câncer do intestino grosso (ou cólon ou câncer colorretal) é um dos cânceres 

mais comuns do mundo. Os sinais e sintomas mais comuns são: mudança nos 

hábitos intestinais; diarréia, constipação ou sensação de que o intestino não é 

esvaziado completamente; sangue vermelho vivo ou escuro nas fezes; fezes mais 
finas que o usual; gases, distensão ou cólicas abdominais; perda de peso sem 

motivo; cansaço constante; vômitos. O sangue encontrado nas fezes é um sinal 

presente em quase todos os cânceres intestinais, mas também pode ser causado 

por hemorróidas, fissuras pequenas no reto ou no ânus, e diverticulose, entre 
outros. As fezes podem ficar avermelhadas após ingestão de certos alimentos. 

Vitaminas contendo ferro e medicamentos com subsalicilato de bismuto podem 

fazer com que as fezes se apresentem escurecidas. Esse câncer pode ser 

prevenido através de um exame chamado pesquisa de sangue oculto nas fezes.  

Alguns cânceres e pólipos sangram em quantidades tão pequenas que não se 
consegue enxergar a olho nu. A pesquisa de sangue oculto nas fezes verifica a 

presença de sangue nas amostras de fezes.  

 

IDENTIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO: 
Conservar entre 2 e 30ºC 

 

- TEST Dispositivos para teste: anti-hHb  ≈ 2 g , anti-hHb  ≈ 2 g, anticorpo 

de cabra anti IgG de coelho (≥ 2,0 mg/mL) e IgG (coelho) ≥ 3,0mg/mL), selados 

individualmente com um dessecante.  

 

- TUBE Tubo de diluição: Com tampão TRIS  pH 7.5 20 mmol/L,  azida sódica 

0.095%.  

 

ESTABILIDADE: 

 O kit deve ser armazenado entre 2 - 30°C até a data de validade impressa na   

  embalagem. 

 O teste deve permanecer na embalagem até o momento do uso. 

 Não congelar. 

 Cuidados devem  ser  tomados  para  proteger  os  componentes deste kit de 

  contaminação. Não  use  se  houver evidência de contaminação microbiana ou     
  precipitação. A contaminação biológica de equipamento dispensador, recipientes  

  ou reagentes pode levar a resultados falsos. 

 

TRANSPORTE: 
Não existem condições especiais para o transporte do produto. 

 

TERMOS E CONDIÇOES DE GARANTIA:  

O fabricante garante a qualidade do produto, se este for armazenado como 
descrito acima e em sua embalagem original. 

 

PRECAUÇÕES: 

- Uso profissional, somente para diagnóstico de uso in vitro.  
- Não utilizar após  o  prazo de  validade   indicado na  embalagem. Não utilizar o 

  teste se a embalagem de alumínio estiver danificada. Não reutilize testes.  

- Este kit contém produtos de origem animal. O certificado de conhecimento da 

  origem   e/ou  o  estado  sanitário dos  animais  não garantem completamente a 

  ausência de agentes patogénicos transmissíveis. Portanto, recomenda-se que  
  estes produtos  sejam tratados como potencialmente infecciosos e manipulados  

  observando as precauções habituais de segurança (por exemplo, não ingerir ou  

  inalar).  

- Evitar a  contaminação cruzada de amostras, utilizando  um novo recipiente de 
  coleta da amostra para cada amostra obtida.  

-  Não  comer,  beber  ou  fumar  em  qualquer  área onde as amostras e kits são  

  manipulados.  Manusear  todas  as  amostras  como  se  contivessem  agentes  

  infecciosos. Observar as precauções estabelecidas contra perigos microbiológicos  
  em todo o processo e seguir os procedimentos padrão para o descarte adequado  

  de amostras. Use roupas protetoras como jaleco, luvas descartáveis e óculos de  

  proteção quando as amostras são analisadas.  

- O tampão  de diluição  de  amostra contém azida sódica, que  pode reagir com  

  chumbo ou  cobre  do  encanamento  de  esgoto,  formando  azidas  metálicas   
  potencialmente  explosivas.  Ao descartar  o tampão de diluição de amostra ou  

  amostras extraídas, sempre lave com grandes quantidades de água para evitar a  

  produção de azida.  

- Não troque ou misture reagentes de lotes diferentes.  
- A  umidade  e  a  temperatura  podem  afetar  negativamente  os  resultados. 

- Materiais   de   teste    usados   devem   ser   descartados   de  acordo  com  as  

  regulamentações locais. 

  
COLETA E ARMAZENAMENTO DA AMOSTRA: 

-  Pacientes não devem coletar amostras durante ou no prazo de 3 dias do seu  

   período menstrual, se tiverem sangramento de hemorróidas, sangue na urina,  

   ou se eles passarem por tensão durante a sua evacuação.  
-  Álcool,  aspirina  e  outros  medicamentos tomados em excesso podem causar  

   irritação  gastrointestinal,  resultando  em  hemorragia oculta. Essas substâncias  

   devem ser interrompidas pelo menos 48 horas antes do teste.  

-  Restrições de dieta não são necessárias para a realização do teste 

-  Realizar testes imediatamente após a coleta da amostra. Não deixar as  
   amostras  à temperatura  ambiente  por  períodos  prolongados.  As amostras  

   podem ser armazenadas de 2 - 8°C por até 72 horas. 

-  Deixar as amostras à temperatura ambiente antes do teste.  

-  Se  as  amostras  forem ser  transportadas,  embalá-las  em conformidade com  
   todos as regulamentações aplicáveis  para  o transporte de agentes etiológicos. 

-  Não tocar a membrana do teste, pode ocorrer contaminação. 

 

PROCEDIMENTO: 
Trazer testes, amostras, tampão e/ou controles a temperatura ambiente (15 - 

30°C) antes do uso. 

1. Coleta e pré-tratamento das amostras: 

a.  Desenroscar e retirar o aplicador do tubo de diluição (TUBE). Tenha cuidado 

para  não  derramar  ou  respingar  a  solução  do  tubo.  Recolher amostras  

através  da  inserção  do  aplicador,  pelo  menos, em 3 locais diferentes das 
fezes. 

b. Recolocar o aplicador de volta para dentro do TUBE e enroscar bem a  tampa.  

Tenha  cuidado  para  não  quebrar  a  ponta do tubo de diluição. 

c. Agitar o TUBE vigorosamente para misturar a amostra e o tampão de extração. 

As amostras preparadas no TUBE podem ser armazenadas por 6 meses a -20 ° C 

se não testado dentro de 1 hora após a preparação. 

2. Teste: 

a. Remover o TEST da bolsa selada e colocá-lo sobre uma superfície                    

limpa e  plana.  Rotular  o TEST com a identificação do paciente ou                      

do controle.  Para melhores  resultados, o teste deve ser realizado                      

dentro de uma hora. 
b. Utilizar um pedaço de papel de tecido, quebrar a ponta do TUBE. Segurar  o  

tubo  verticalmente  e  dispensar  3  gotas de solução  no  orifício  da  amostra (S) 

do  dispositivo  de teste. Evitar bolhas   de   interceptação   no   orifício  da   

amostra  (S),   e   não adicionar  qualquer  solução  na  área  de  resultado.                      
À medida que o teste começa, a cor irá migrar através da membrana. 

3. Aguarde até que a(s) linha(s) colorida(s) apareça(m). O resultado deve ser lido  

em 5 minutos. Não interpretar o resultado depois de 10 minutos. 

 

INTERPRETAÇÃO DO TESTE: 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Negativo (Fig. 1) 

Somente uma linha colorida (linha controle) (C) aparece na parte superior da 

janela retangular mostrando que os reagentes estão funcionando adequadamente. 
 

Positivo (Fig. 2 e 3) 

Uma segunda linha, linha teste (T) aparece na parte inferior da janela retangular, 

indicando um resultado de hemoglobina positivo para a amostra. Mesmo uma 
linha fraca indica resultado positivo (fig. 3). 

 

Inválido (Fig. 4 e 5) 

A linha teste e controle não aparecem ou somente a linha teste aparece. Deve-se 
repetir novamente o teste usando outro dispositivo de teste. 

 

Notas: 

1. A  intensidade  da  cor  na  região  de  teste  (T)  pode  variar,  dependendo  da 
concentração de analitos presentes na amostra. Assim, qualquer sombra de cor  

na  região  de  teste  deve  ser  considerado como resultado positivo.  Note que 

este é um teste qualitativo apenas,  e  não  é possível determinar a concentração 

de analitos na amostra. 

2. Volume  de  amostra  insuficiente, procedimento operacional incorreto ou testes 
vencidos, são as razões mais prováveis de falha na linha controle (C). 

 

CONTROLE DE QUALIDADE: 

Controles de procedimento internos estão incluídos no teste. A linha colorida 
aparecendo na região de controle (C) é considerada um controle de procedimento 

interno positivo, confirmando o volume suficiente de amostra e técnica correta de 

procedimento. 

Controles externos não são fornecidos com este kit. É recomendado que controles 
positivos e negativos sejam testados como boas práticas de laboratório para 

confirmar o procedimento do teste e verificar sua performance. 

 

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO: 

-   O dispositivo é de uso profissional para diagnóstico in vitro, e só deve ser  
    usado para a detecção qualitativa de hemoglobina humana. 

-   A presença de sangue em amostras de fezes pode ser devido a outras causas  

que não  sangramento  colorretal,  tais  como  hemorróidas,  sangue  na  urina  

ou a irritação do estômago. 
-   Resultados negativos não excluem sangramento uma vez que alguns pólipos e  

câncer na região colorretal podem sangrar de forma intermitente ou não. Além 

disso, o sangue pode não estar distribuído uniformemente em amostras fecais. 

Pólipos colorretais numa fase precoce podem não sangrar. 
-   Urina e diluição excessiva de amostras com água do banheiro podem fazer com  

que os resultados dos testes sejam errôneos. 

-   Este teste pode exibir diminuição da sensibilidade na hemorragia no trato 

    digestivo alto, quando o sangue se degrada à medida que passa através do 
    trato gastrointestinal. 

- Nem todo sangramento retal é devido a pólipos pré-cancerígenos ou      

cancerígenos. Tal como acontece com todos os testes de diagnóstico, um 

diagnóstico confirmatório só deve ser realizado por um médico depois que todos 

os dados clínicos e laboratoriais sejam avaliados. 
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CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO 
 

A. Comparação de Métodos: 

 

  Concorrente  

  
+ 
 

- 
 

Total 

              In Vitro 
+ 74 1 75 

- 0 145 145 

  74 146 1374 

Sensibilidade relativa: 74/(74+0) = 100% 

Especificidade relativa: 145/(145+1) = 99,3% 
Total acordado: (74+145)/(74+0+1+145) = 99,5% 

 

B. Sensibilidade Analítica 

Amostras contendo hemoglobina humana em concentrações de 40 ng/mL ou 
acima produzem um resultado positivo. Em alguns casos, as amostras contendo 

hemoglobina humana em concentrações menores que de 40 ng/mL podem 

produzir resultados positivos. 

 
C. Efeito prozona 

Amostras contendo no máximo 1 mg/mL de hemoglobina ainda podem  ter 

resultados positivos. Os testes não mostram um efeito prozona até um máximo de 

1 mg/mL em concentrações fisiológicas observadas. Assim, o intervalo de trabalho 

do kit (fezes) é de 40 ng/mL a 1 mg/mL. 
 

D. Especificidade Analítica 

O teste é específico para a hemoglobina humana, e não mostra qualquer reação 

cruzada com hemoglobina de suíno, bovino, galinha, cabra, coelho, cavalo e peru 
em concentrações até 1mg/mL. 

 

E. Substâncias Interferentes 

As substancias listadas não interferem no teste 

Analito Concentração Analito Concentração 

Ácido Ascórbico 20 mg/dL Uréia 2000 mg/dL 

Ácido Oxálico 60 mg/dL Glicose 2000 mg/dL 

Bilirrubina 100 mg/dL Cafeína 40 mg/dL 

Ácido Úrico 60 mg/dL Albumina 2000 mg/dL 

Aspirina 20 mg/dL   

 

APRESENTAÇÃO DO KIT:  

Cat. Nº Reagente Volume Nº Teste 

28109-24 
TEST 

TUBE 

24 x 1 

24 x 1 
24 

28109-48 
TEST 

TUBE 

48 x 1 

48 x 1 
48 

 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS 

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto: 
Telefax (31) 3067-6400 E-mail: invitroms@invitro.com.br 

N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE VIDE RÓTULO DO 

PRODUTO. 
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SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS RÓTULOS DO PRODUTO 

 

 
O conteúdo é suficiente para <n> testes 

 

 

 
Data limite de utilização  

 

 

 
Limite de temperatura (conservar a)  

 

 

 
Número do Catálogo 

 

 

 
Consultar Instrução de Uso 

 

 

 
Número do lote 

 

 

 
Produto Diagnóstico In Vitro 

 

 

 
Data de Fabricação 
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