
MAGFAST384_ver0222_PT_3352 
Page 1 / 4 

 

Produto veterinário isento de registro conforme Decr. 5053/2004 alterado pelo Decr. 8448/2015, art. 44, inciso XVI  
Responsável Técnica:  Dra. Patrícia Stocco Betiol - CRMV-SP nº 14795 

Prazo de validade: vide bula 
Proprietário e Fabricante: Innovative Diagnostics, Grabels, França 

Representante no Brasil e importador exclusivo: ID-VET América Latina Ltda. C.N.P.J. 20.289.238/0001-96 
Rua Edgar Marchiori, número 255, Setor IDVET, Distrito Industrial, Vinhedo-SP  

Produto importado  

 

Certified  
management 

system 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID Gene™ Mag Fast Extraction Kit 
Ref: MAGFAST384 

384 extrações 
 

 
Para a extração rápida de ácidos nucléicos com esferas magnéticas 

Todas as matrizes, todos os patógenos 
 

Para uso in vitro 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fevereiro 2022 
 BB-FAST, WASH 1, WASH 2 agora fornecido sem etanol.  

Para ser reconstituído com etanol absoluto antes da primeira 
utilização. 



MAGFAST384_ver0222_PT_3352 
Page 2 / 4 

 

 

Informações Gerais 
Características 
 

O kit ID Gene™ Mag Fast Universal Extraction Kit (MAGFAST384) é um Sistema rápido de extração e purificação de ácido 
nucléico com esfera magnética, para o uso em todas as matrizes e para todos os patógenos de saúde animal. Este kit é 
compatível com os seguintes sistemas de extração automatizados: 

- IDEALTM (Innovative Diagnostics) 
- MagMaxTM Express-96 Magnetic Particles Processor (Thermo Scientific™) 
- KingFisherTM  96 (Thermo Scientific™) 
- KingFisherTM  Flex (Thermo Scientific™) 
- KingFisherTM mL (Thermo Scientific™) 

 
Composição do kit e condições de armazenamento 
 

O kit MAGFAST384 contém os seguintes reagentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Componentes a serem reconstituídos antes do primeiro uso.  
Todos os componentes devem ser armazenados a 21°C ± 5°C. 
 
Consumíveis e reagentes necessários, porém não fornecidos com o kit:  
Consumíveis compatíveis com os seguintes robôs: IDEAL™, MagMax™ Express-96, KingFisher™ 96 e KingFisher™Flex 

 
Consumíveis compatíveis com o KingFisher™mL: 
 

Consumíveis Referências Descrição 
Pentes com ponta de plástico para proteção da 
haste de ímã 97002111 KingFisher™ mL Pente com ponta (800 itens) 

Tiras 97002121 KingFisher™ mL Tubo, (20x45 itens) 
 
Pentes  +  tiras  para 240 
análises 

97002141 KingFisher™ mL Pente 240 (tubos e pentes com ponta para 
240 amostras) 

 
Outros consumíveis e equipamentos: 

- Pipetas de precisão com capacidade para volumes de 1 µl a 1000 µl 
- Ponteiras com filtro livre de nuclease 
- Microtubos livres de nuclease 

 
Reagentes: 

- Etanol Absoluto, qualidade para biologia molecular requerida 

- Água destilada ou livre de nuclease 
  

Referência Descrição Volume 

LYS-FAST Tampão de lise pronto para uso 60 ml 

MAGBEADS Solução de esferas magnéticas 4,5 ml 
BB-FAST* Tampão de ligação FAST 90 ml 
WASH 1* Tampão de lavagem 1 81 ml 
WASH 2* Tampão de lavagem 2 81 ml 

ELU Tampão de eluição 60 ml 

Consumíveis Referências Descrição 
 
Pentes com ponta de plástico 
para a proteção da haste de 
í  

IDTIP Pente com 96 pontas para ímãs DW (60 itens / caixa) 

Microplacas de eluição IDELU Placa 96 KF (200µl, 60 placas / caixa) 

Placas de poços profundos IDWELL Placa de microtitulação de poço profundo 96 poços, fundo 
em V de polipropileno (60 placas / caixa) 
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Protocolo de extração 
Para cada matriz validada, estão disponíveis protocolos para o pré-tratamento de amostras e controles, a serem aplicados 
antes da extração do ácido nucléico, para obter ótimos resultados com o kit de amplificação (RT)-qPCR, usando a linha 
de produtos IDvet. 
Protocolos de pré-tratamento e extração de ácido nucléico para o ID Gene ™ Mag Fast Extraction Kit (MAGFAST384) para 
uso com o ID Gene™ Os kits de amplificação qPCR estão disponíveis mediante solicitação em: info@innovative-
diagnostics.com. 
Na ausência de um protocolo de pré-tratamento dedicado, o protocolo padrão abaixo pode ser aplicado para extração de 
amostras e controles.  

1. Reconstitua os seguintes reagentes: 

a) MAGBEADS-BB-FAST solução de esferas 

Antes do primeiro uso do tampão de ligação BB-FAST, adicione o volume de etanol mencionado no frasco e marque a 
caixa ao lado da frase ‘Add xx mL of absolute ethanol’. 
Imediatamente antes de cada extração, prepare uma solução nova de MAGBEADS-BB-FAST  
Cada reação requer 10 µl de MAGBEADS e 300 µl de BB Tampão de ligação.  
A solução MAGBEADS-BB pode ser preparada para todas as amostras a serem testadas. Preparar 10% de volume extra. 
Exemplo: Para extrair 10 amostras, misture 110 µl de MAGBEADS com 3300 µl de Tampão de ligação BB-FAST.  Misture bem a 
solução antes de usar.  

b) Tampão de LAVAGEM 1 (WASH1) e Tampão de LAVAGEM 2 (WASH2)  

Antes do primeiro uso desses tampões, adicione o volume de etanol mencionado nos frascos e marque a caixa ao lado da 
frase ‘Add xx mL of absolute ethanol’. 

c) Tampão de LAVAGEM 3  (WASH3): Etanol a 80% 
Imediatamente antes de cada extração, prepare um volume suficiente de etanol a 80%. Preparar 10% de volume extra. 
Cada reação requer 300 µl de WASH 3 para a etapa de lavagem 3.  
Exemplo: Para extrair 10 amostras, prepare 3300 µl de etanol a 80% diluindo 2640 µl de etanol absoluto com 660 µl de água 
destilada ou livre de nuclease. 

2. Preparação dos consumíveis para a extração : 

a) IDEAL™ KingFisher™ 96 e KingFisher™ Flex: Preparar e identificar 4 placas com poços profundos (Lise, Lavagem 1, 
Lavagem 2, e Lavagem 3) e uma microplaca para eluição 1. Planeje um poço por amostra e controle para extrair. 

b) KingFisher™ mL: Prepare o número apropriado de tiras para o número de amostras a serem extraídas. Identifique cada 
tira com o nome da amostra e a posição dela na bandeja. 

3. Distribuir os tampões como descrito abaixo: 
Posição 

Etapa KingFisher TM mL 
IDEALTM/ KingFisher TM 

96/Flex Reagente Volume 
Lise Poço A Poço profundo 1 LYSFAST 125 µl 

Lavagem 1 Poço B Poço profundo 2 WASH 1 300 µl 
Lavagem 2 Poço C Poço profundo 3 WASH 2 300 µl 
Lavagem 3 Poço D Poço profundo 4 WASH 3 300 µl 

Eluição Poço E Microplaca para eluição ELU 80 µl 

4. Distribuir as amostras como descrito abaixo: 
Posição 

KingFisher TM mL 
IDEALTM/ KingFisher TM 

96/Flex Amostra ou volume de controle 
Poço A Poço profundo 1 Máximo 125 µl* 

*O volume de teste depende do patógeno e da matriz a ser analisada. Protocolos de pré-tratamento dedicados estão 
disponíveis mediante solicitação.  

5. Adicione a solução MAGBEADS-BB como descrito abaixo: 
Posição 

KingFisher TM mL 
IDEALTM/  

KingFisher TM 96/Flex Reagente Volume 

Poço A Poço profundo 1 MAGBEADS-
BB-FAST 

310 µl 
(ou 300 µl do Tampão BB-FAST  

+ 10 µl de MAGBEADS) 
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6. Carregue o robô e execute o programa de extração: 

a) KingFisher TM mL: 
1. Proteja os ímãs do robô com os pentes com ponta de plástico. 
2. Carregue a bandeja com as tiras no robô. 
3. Selecione o programa “ID Gene™ MAGFAST_15” e pressione “INICIAR” 2 vezes para iniciar a extração. 

b) KingFisher TM 96 e KingFisher TM Flex: 
1. Selecionar o programa “ID Gene™ MAGFAST_96”.  
2. Pressione “INICIAR” e siga as direções para carregar as placas. Quando o carregamento estiver completo, pressione 

“INICIAR” para começar a extração. 

c) IDEALTM : 
1. Selecionar o programa “IDGeneFAST”. 
2. Pressionar o “Protocolo de carregamento” e depois “Carregar”“, e siga as instruções para carregar as placas. Quando o 

carregamento for concluído, confirme para iniciar a extração. 
Entre em contato com a Innovative Diagnostics para utilizar outros programas de extração. 

7. No final do programa de extração: 

a) KingFisherTM mL: 
1. Transfira os eluatos dos Poços E para os microtubos rotulados. 

b) IDEALTM, KingFisherTM 96 e KingFisherTM Flex: 
1. Recolha a placa de eluição e cubra com filme adesivo para a conservação. 
2. Descarte os outros consumíveis de plástico (tiras, poços profundos e pentes de proteção). 

8. Mantenha os eluatos a 5°C ± 3°C se a PCR for realizada imediatamente. Mantenha a  <-16°C se for guardar por longo 
período. 

 
Riscos e precauções 

Alguns componentes do kit MAGFAST384 contêm substâncias perigosas. Usar luvas de proteção/roupas de proteção/proteção 
para os olhos/proteção facial (P280). As fichas de dados de material de segurança (FISPQ) e os certificados de análises estão 
disponíveis mediante solicitação. 
 

Suporte técnico de documentação 
Para todas as perguntas, suporte técnico, solicitações de Fichas de Segurança dos Produtos (FISPQ) e protocolos, por favor, entre 
em contato conosco pelo endereço: info@innovative-diagnostics.com  
 
 

Histórico de revisões  
 

VERSÃO DATA DE 
EDIÇÃO REFERÊNCIA TIPO DE REVISÃO REVISÃO FEITA 

0222 06//2022 DOC3352 
Modificação técnica : 
Atualização do documentos 
após modificação ténica do kit 

• BB-FAST, WASH 1, WASH 2 agora fornecido sem etanol. 
Para ser reconstituído com etanol absoluto antes da 
primeira utilização.  

• Protocolos de pré-tratamento fornecidos agora mediante 
solicitação (consulte a lista no Anexo).  

• Innovative Diagnostics mencionado agora como fabricante 
da linha de produtos IDvet.  
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