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Um teste rápido para a detecção semiquantitativa de 25-hidroxivitamina D em sangue total humano por picada 
no dedo. 
Apenas para uso diagnóstico profissional in vitro. 
USO PRETENDIDO 
O Teste Rápido de Vitamina D em Cassete é um imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção 
semiquantitativa de 25-hidroxivitamina D (25 (OH) D) no sangue humano por picada no dedo em uma 
concentração de corte de 30 ± 4 ng / mL. Este ensaio fornece um resultado preliminar do teste 
diagnóstico e pode ser usado para monitorar deficiência de vitamina D.  
RESUMO 
A vitamina D se refere a um grupo de secosteroides lipossolúveis responsáveis pelo aumento da absorção 
intestinal de cálcio, ferro, magnésio, fosfato e zinco. Nos seres humanos, os compostos mais importantes 
nesse grupo são a vitamina D3 e a vitamina D2.[1] A vitamina D3 é produzida naturalmente na pele 
humana através da exposição à luz ultravioleta e a vitamina D2 é obtida principalmente em alimentos. 
A vitamina D é transportada para o fígado, onde é metabolizada em 25-hidroxi-vitamina D. Na medicina, 
um exame de sangue com 25-hidroxi-vitamina D é usado para determinar a concentração de vitamina 
D no organismo. A concentração sanguínea de 25-hidroxi vitamina D (incluindo D2 e D3) é considerada 
o melhor indicador do status da vitamina D. A deficiência de vitamina D agora é reconhecida como uma 
epidemia global.[2] Praticamente todas as células do nosso corpo têm Receptores para Vitamina D, o que 
significa que todas elas requerem uma Concentração “Suficiente” de Vitamina D para um funcionamento 
adequado. Os riscos à saúde associados à deficiência de vitamina D são muito mais graves do que se 
pensava anteriormente. A deficiência de vitamina tem sido associada a várias doenças graves: 
Osteoporose, Osteomalácia, Esclerose Múltipla, Doenças Cardiovasculares, Complicações na Gravidez, 
Diabetes, Depressão, Acidentes Vasculares Cerebrais, Doenças Autoimunes, Gripe, Cânceres Diferentes, 
Doenças Infecciosas, Alzheimer, Obesidade e Maior Mortalidade, etc.[3] Portanto, agora a detecção da 
concentração de vitamina D (25-OH) é considerada um “Teste de Triagem Clinicamente Necessário” e 
a manutenção de concentrações suficientes não apenas melhora a saúde óssea, como também melhora a 
saúde e o bem-estar geral. [4] 
PRINCÍPIO 
O teste da Vitamina D é um imunoensaio baseado no princípio da ligação competitiva. Durante o teste, 
a mistura migra para cima na membrana, cromatograficamente, por ação capilar. A membrana é pré-
revestida com 25 antígenos (OH) D na região da linha de teste da tira. Durante o teste, 25 (OH) D 
presente na amostra competirá com 25 (OH) D na linha de teste pela quantidade limitada de anticorpos 
anti-25 OH Vitamina D no conjugado. Quanto maior a concentração de 25 (OH) D na amostra, mais 
leve será a linha T. O resultado será lido de acordo com o Cartão de Cores fornecido com o kit.  
Para servir de controle processual, uma linha colorida sempre aparecerá na região da linha de controle, 
indicando que o volume apropriado da amostra foi adicionado e ocorreu a perda de membrana. 
REAGENTES 
O teste contém partículas revestidas com anticorpo anti-25 OH Vitamina D e antígeno 25-OH Vitamina 
D revestido na membrana. 
PRECAUÇÕES 
Leia todas as informações nesta bula antes de executar o teste. 
1. Apenas para uso diagnóstico profissional in vitro. Não use após a data de validade. 
2. O teste deve permanecer na bolsa selada até que esteja pronto para uso. 
3. Todas as amostras devem ser consideradas potencialmente perigosas e manipuladas da mesma 

maneira que um agente infeccioso. 
4. O teste usado deve ser descartado de acordo com as normas locais. 
ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE 
Armazenar como embalado a temperatura ambiente ou refrigerado (2-30°C). O teste é estável até a data 
de validade impressa na bolsa selada ou no rótulo da caixa. O teste deve permanecer na bolsa selada até 
o uso. NÃO CONGELAR. Não use além da data de validade. 
COLETA E PREPARO DE AMOSTAS 
• O Teste Rápido de Vitamina D em Cassete pode ser realizado com sangue total (a partir de uma 

picada no dedo). 

• Para coletar amostras de Sangue Total por Picada no Dedo: 
• Lave a mão do paciente com água morna e sabão ou limpe com um cotonete embebido em álcool. 

Deixe secar. 
• Massageie a mão sem tocar no local da punção ao esfregar a mão em direção à ponta do dedo (dedo 

médio ou anular). 
• Puncione a pele com uma lanceta estéril. Ao primeiro sinal de sangue, comece a coletar. 
• Esfregue gentilmente a mão do punho até a palma e até o dedo para formar uma gotícula 

arredondada de sangue no local de punção. 
• Adicione a amostra de sangue total por picada no dedo ao teste utilizando um conta-gotas capilar: 

• Toque a extremidade do conta-gotas capilar no sangue, não aperte o bulbo do conta-gotas. O 
sangue migra para o conta-gotas através da capilaridade até a linha indicada no conta-gotas. 
Evite bolhas de ar.  

• Aperte o bulbo para dispensar o sangue total para a área de amostra da Cassete de teste. 
• O teste deve ser realizado imediatamente após o sangue total ter sido coletado por picada no dedo.  
MATERIAIS 

Materiais fornecidos 
• Cassetes de Teste 
• Cartão de Cores 

• Conta-Gotas Capilar 
• Instruções de Uso 

• Tampão  

Materiais necessários mas não fornecidos 
• Lancetas • Timer 
DIREÇÕES PARA USO 
Permitir que o teste, a amostra, o tampão e / ou os controles atinjam a temperatura ambiente 
(15-30°C) antes do teste.  
1. Retire a cassete de teste da bolsa de alumínio selada e use-a o mais rápido possível. 
2. Coloque a cassete em uma superfície limpa e nivelada. 
• Usando um Conta-Gotas Capilar: Encha o tubo capilar e transfira aproximadamente 20 L de 

amostra de sangue total por picada no dedo para a área da amostragem da cassete de teste e 
adicione 2 gotas de tampão e inicie o timer. Veja a ilustração abaixo. 

3. Aguarde até que a(s) linha(s) colorida(s) apareçam. Leia os resultados em 10 minutos, comparando 
a intensidade da linha T com o cartão de cores fornecido. Não interprete o resultado após 20 
minutos. 

Observação: Sugere-se não utilizar o tampão além de 6 meses após a abertura do frasco. 
INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS 

(Veja a ilustração e compare a intensidade da linha T com o “cartão de cores de Vitamina D” 
fornecido com o kit). 

Concentração de 25-OH 
Vitamina D 

Faixa de Referência (ng / 
mL) 

Faixa de Referência (nmol 
/ mL) 

Deficiente 0-10 0-25 
Insuficiente 10-30 25-75 
Suficiente 30-100 75-250 

Deficiente: Duas linhas coloridas distintas aparecem. Uma está na região de controle (C) e outra 
deve estar na região de teste (T). A intensidade da linha na região de teste (T) é igual ou mais escura 
que a linha de 10 ng / mL representada no cartão de cores fornecido com o kit. 
Insuficiente: Duas linhas coloridas aparecem. Uma está na região de controle (C) e outra deve estar 
na região de teste (T). A intensidade da linha na região de teste (T) é mais escura que a linha de 30 ng 
/ mL representada no cartão de cores fornecido com o kit e mais leve que a linha de 10 ng / mL 
representada no cartão de cores fornecido com o kit. 
Suficiente: Aparecem duas linhas coloridas, uma linha deve sempre estar na região de controle 
(C) e uma linha colorida fraca aparece na região de teste (T). A intensidade da linha na região (T) 
é mais escura que a linha de 100 ng / mL representada no cartão de cores e mais clara que a linha de 30 
ng / mL representada no cartão de cores. 
Observação: Sempre compare a intensidade da linha T com o “Cartão de Cores da Vitamina D” e 
interprete os resultados de acordo. 
Inválido: A linha de controle não aparece. O volume de amostra insuficiente ou técnicas processuais 
incorretas são os motivos mais prováveis para a falha da linha de controle. Revise o procedimento e 
repita o teste com um novo teste. Se o problema persistir, interrompa o uso imediato do kit de teste e 
entre em contato com seu distribuidor local. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROLE DE QUALIDADE 
Um controle processual interno está incluído no teste. Uma linha colorida que aparece na região de 
controle (C) é um controle processual interno positivo. Ele confirma volume de amostra suficiente, 
medição adequada de membrana e técnica de procedimento correta. 
Os padrões de controle não são fornecidos com este kit; no entanto, recomenda-se que os controles 
padrão sejam testados como uma boa prática de laboratório para confirmar o procedimento de teste e 
verificar o desempenho adequado do teste. 
LIMITAÇÕES 
1. O Teste Rápido de Vitamina D em Cassete fornece apenas um resultado analítico semiquantitativo. 

Um método analítico secundário deve ser usado para obter um resultado confirmado.  
2. Existe a possibilidade de que erros técnicos ou processuais, bem como substâncias interferentes na 

amostra de sangue total possam causar resultados errados. 
3. O ponto de corte para o teste é de 30 ng / mL com um intervalo de desvio de ± 4 ng / mL. 
4. Tal como acontece com todos os testes diagnósticos, todos os resultados devem ser interpretados em 

conjunto com outras informações clínicas disponíveis para o médico. 
5. Outros testes disponíveis clinicamente são necessários se resultados questionáveis forem obtidos. 
VALORES ESPERADOS 
O Teste Rápido de Vitamina D em Cassete (Sangue Total) vem sendo comparado ao Dispositivo de 
Referência (Teste Rápido de Vitamina D), demonstrando uma exatidão geral de 93,8%. 
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO 

Exatidão 
O Teste Rápido de Vitamina D em Cassete vem sendo comparado ao dispositivo de referência (Teste 
Rápido de Vitamina D). Os seguintes resultados foram tabulados: 

Precisão 

Intra-Ensaio 
A precisão dentro das corridas foi determinada usando 3 réplicas das quatro amostras: Amostras de 10 
ng / mL, 30 ng / mL, 45 ng / mL e 100 ng / mL. As amostras foram identificadas corretamente >99% 
das vezes. 

Inter-Ensaio 
A precisão entre corridas foi determinada por 3 ensaios independentes nas mesmas 4 amostras: 
Amostras padrão de 10 ng / mL de vitamina D, 30 ng / mL de vitamina D, 45 ng / mL de vitamina D, 
100 ng / mL de vitamina D. Três lotes diferentes do Teste Rápido de Vitamina D em Cassete foram 
testados usando essas amostras. As amostras foram identificadas corretamente >99% das vezes. 

Sensibilidade e Reatividade Cruzada 
O Teste Rápido de Vitamina D em Cassete pode detectar concentrações de Vitamina D no sangue total 
humano por picada no dedo tão baixas quanto 30 ng / mL. A adição de Vitamina A, B, C, E, K e M não 
mostrou reatividade cruzada. 
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REF OVD-402 Português 

Método 
Dispositivo de Referência (Teste Rápido de 

Vitamina D) 
Resultado 

Total 

Teste Rápido de Vitamina 
D em Cassete 

Resultados Deficiente Insuficiente Suficiente 
Deficiente 4 4 0 8 

Insuficiente 0 64 2 66 

Suficiente 0 0 23 23 
Resultado Total 4 68 25 97 

Exatidão >99,9% 94,1% 92,0% 93,8% 

  

 


