
Informação Geral 

Este kit de diagnóstico foi desenvolvido para detectar 
especificamente anticorpos contra o antígeno H9 do 
vírus Influenza A em soro ou plasma de aves. 

Descrição e Princípio  

Os poços são revestidos com hemaglutinina H9. 

As amostras a serem testadas e os controles são 
adicionados aos micropoços. Os anticorpos anti-H9, se 
presentes, formam um complexo antígeno-anticorpo 
que mascara os epítopos H9. 

Um conjugado anti-H9-peroxidase (HRP) é adicionado 
aos micropoços. Ele se fixa aos epítopos H9 livres 
restantes, formando um complexo antígeno-conjugado-
HRP. 

Após a lavagem para eliminar o excesso de conjugado, 
adiciona-se a solução de substrato (TMB). 

A coloração resultante depende da quantidade de 
anticorpos específicos presentes na amostra a ser 
testada: 

- na ausência de anticorpos, a solução se torna 
azulada, ficando amarelada após a adição da 
Solução de Parada. 

- na presença de anticorpos, não ocorre nenhuma 
coloração. 

A microplaca é lida a 450 nm. 

Componentes do Kit 

Reagentes* 

Microplacas revestidas com antígeno H9  

Conjugado Concentrado (10X) 

Controle Positivo 

Controle Negativo 

Tampão de Diluição 4 

Tampão de Diluição 14 

Concentrado de Lavagem (20X) 

Solução de Substrato  

Solução de Parada (0,5 M)  

* As quantidades fornecidas estão indicadas no 
rótulo do kit. 

1. O conjugado, os controles e a solução de 
substrato devem ser armazenados a 5°C (± 3°C). 

2. Os demais reagentes podem ser armazenados 
entre +2°C e +26°C. 

3. Soluções de lavagem, de substrato e de parada 
podem ser usadas para toda a linha de produtos 
IDvet. Os tampões de diluição com os mesmos 
números de lote são intercambiáveis. 

Materiais necessários, mas não 
fornecidos 

1. Pipetas mono ou multi-canal capazes de dispensar 
volumes de 10 µL, 100 µL e 200 µL. 

2. Ponteiras descartáveis. 

3. Leitor de microplaca de 96 poços  

4. Água destilada ou deionizada. 

5. Sistema de lavagem manual ou automático. 

Precauções 

1. Não pipete com a boca. 

2. A solução de substrato pode ser irritante para a 
pele. 

3. A solução de parada (0,5 M) pode ser prejudicial 
se ingerida. Pode causar sensibilização em 
contato com a pele (R22-43). Evite o contato 
com a pele (S24-37). 

4. Não exponha a solução de substrato à luz forte 
ou a agentes oxidantes. 

5. Todos os resíduos devem ser devidamente 
descontaminados antes do descarte. Descarte 
de acordo com os regulamentos locais. 

Preparação das Amostras 

Para evitar diferenças nos tempos de incubação 
entre as amostras, é possível preparar uma placa de 
96 poços contendo as amostras teste e controle, 
antes de transferi-las para uma microplaca de ELISA 
usando uma pipeta multicanal. 

Preparação da Solução de Lavagem  

Se necessário, deixar o Concentrado de Lavagem 
(20X) atingir a temperatura ambiente e homogeneíze 
bem para assegurar que o Concentrado de Lavagem 
seja completamente solubilizado. 

Prepare a Solução de Lavagem (1X) diluindo o 
Concentrado de Lavagem (20X) a 1/20 em água 
destilada / deionizada. 

A qualidade da etapa de lavagem pode influenciar 
nos resultados. Assegure-se que os poços estejam 
completamente vazios entre as lavagens. No caso do 
uso de lavadora automática, é extremamente 
importante parametrizar corretamente a máquina 
(modo, tipo de aspiração, altura de aspiração). Para 
obter mais informações, por gentileza, consulte o 
“Guia de lavagem IDvet”, disponível mediante 
solicitação em info@innovative-diagnostics.com.  

Procedimento de Teste 

Deixe todos os reagentes atingirem a temperatura 
ambiente (21°C ± 5°C) antes do uso. Homogeneizar 
todos os reagentes por inversão ou vortex. 

1. Adicione: 

- 25 µL do Tampão de Diluição 4 em cada poço. 
- 25 µL do Controle Positivo nos poços A1 e B1. 
- 25 µL do Controle Negativo nos poços C1 e D1. 
- 25 µL de cada amostra a ser testada nos poços 

restantes. 

2. Cubra a placa e incube por 60 min ± 5 min a 37°C 
(± 2 °C). 

3. Esvazie os poços. Lave cada poço 5 vezes com 
aproximadamente 300 µL da Solução de 
Lavagem. Evite que os poços sequem entre as 
lavagens. 

4. Prepare o Conjugado 1X diluindo o Conjugado 
Concentrado 10X a 1/10 com o Tampão de 
Diluição 14. 

5. Adicione 100 µL do Conjugado 1X em cada poço.  

6. Cubra a placa e incube por 60 min ± 5 min a 21°C 
(± 5 °C). 

7. Esvazie os poços. Lave cada poço 3 vezes com 
aproximadamente 300 µL da Solução de 
Lavagem. Evite que os poços sequem entre as 
lavagens. 

8. Adicione 100 µL da Solução de Substrato em 
cada poço. 

9. Incube por 30 min ± 1 min a 21°C (± 5°C) no 
escuro. 

10. Adicione 100 µL da Solução de Parada a cada 
poço para interromper a reação. 

11. Faça a leitura e anote a DO a 450 nm.  
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Validação 

O teste é validado se: 

 o valor médio da DO do Controle Negativo 
(DOCN) for maior que 0,700. 

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂  >  𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎 

 o valor médio da DO do Controle Positivo (DOCP) 
for  menor do que 30% da DOCN. 

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂 / 𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂  <  𝟎𝟎,𝟑𝟑 

 

Interpretação 

Para cada amostra, calcule a porcentagem de 
competição (S/N%): 

𝑺𝑺 
𝑵𝑵� % =  

𝑫𝑫𝑫𝑫𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑪𝑪𝑵𝑵 

𝒙𝒙𝒙𝒙𝟎𝟎𝟎𝟎 

Amostras apresentando um valor S/N%:  

- maior ou igual a 60% são consideradas 
negativas. 

- Entre 50% e 60% são consideradas duvidosas. 

- menor ou igual a 50% são consideradas 
positivas 

 
Nota: O software de análise de dados IDSoftTM está 
disponível gratuitamente. Por gentileza, contacte 
support.software@innovative-diagnostics.com para 
maiores informações. 

Este software pode calcular vários parâmetros (critérios 
de validação, valores S/P, títulos, idade de vacinação, 
grupos) e apresenta uma representação gráfica dos 
perfis sorológicos dos animais testados). 

Resultado Situação 

S/N % ≤ 50% POSITIVO 

50% < S/N % < 60% DUVIDOSO 

S/N % ≥ 60 % NEGATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID Screen® 
Influenza H9 Antibody Competition 

 
 
 
 
 

ELISA competitivo para a detecção de anticorpos contra a hemaglutinina H9 do 

vírus da Influenza Aviária em soro ou plasma de aves 

Para uso in vitro 
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