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PRINCÍPIO
USO PREVISTO

O ensaio Access Rubella IgM é um imunoensaio quimioluminescente com partículas paramagnéticas para a
determinação qualitativa das IgM antivírus da rubéola no soro humano utilizando os Sistemas de imunoensaio Access.

SUMÁRIO E EXPLICAÇÃO

O vírus da rubéola é membro da família Togavírus. Diferentemente da maioria dos togavírus, não se conhece nenhum
hospedeiro invertebrado para o vírus da rubéola. O homem o único reservatório natural conhecido para este vírus.1

O vírus da rubéola é difundido através da inalação de gotículas que contêm o vírus, provenientes das secreções
respiratórias de indivíduos infectados.2 Após a transmissão, o vírus da rubéola replica-se na mucosa do trato
respiratório superior e no tecido linfoide da nasofaringe. A replicação do vírus da rubéola nesses tecidos causa
o aumento prodrômico dos nódulos linfáticos posteriores e occipitais, que começa geralmente 5–10 dias antes do
aparecimento de um exantema.1,3 O vírus da rubéola propaga-se através do sistema linfático e/ou de uma viremia
transitória.3

Após um período de incubação de 7–9 dias, o vírus aparece no soro e se difunde na nasofaringe e nas fezes. Um
exantema maculopapular aparece 16–21 dias após a exposição natural. A viremia não é mais detectável nesse estágio
da doença, que coincide com o aparecimento de anticorpos detectáveis na circulação. A viremia produzida por células
mononucleares e o vírus nas secreções nasofaríngeas podem, no entanto, ser detectados por uma semana ou mais
após o desaparecimento do exantema.1,3

A infecção pelo vírus da rubéola em crianças ou adultos em geral é leve. A infecção por rubéola é caracterizada por
uma combinação de sintomas que podem incluir: exantema maculopapular, linfadenopatia, febre, conjuntivite, faringite
e dor nas articulações.1,3 Na maioria dos casos, o exantema é o primeiro sintoma a se manifestar, aparecendo no rosto
e espalhando-se rapidamente para o tronco, os braços e as pernas. O exantema normalmente desaparece em um-três
dias. Em casos raros pode ocorrer artropatia, trombocitopenia e encefalopatia.1,3

O nível de gravidade associado à infecção pelo vírus da rubéola depende principalmente da idade. A rubéola pós-natal
é, geralmente, uma infecção inócua. Nas crianças, a doença tende a ser mais leve do que nos adultos. Para o feto,
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todavia, há um alto risco de se desenvolver complicações graves e permanentes induzidas pela rubéola, se a mãe
contrair a infecção por rubéola no início da gravidez, infectando o feto por via placentária.2 Tais infecções intrauterinas,
particularmente durante os primeiros quatro meses de gravidez, podem levar à síndrome da rubéola congênita com
consequências que podem incluir surdez, problemas cardíacos, catarata ou glaucoma e morte do feto. Os efeitos sobre
o feto variam de acordo com o momento em que é contraída a infecção. Em geral, quanto mais jovem for o feto, mais
grave será a doença.2,3

Desde o final dos anos 60, existe uma vacina eficaz contra a rubéola. Os amplos programas de vacinação utilizados
nos Estados Unidos e em outros países têm-se demonstrado eficazes na redução da incidência da infecção natural por
rubéola. Estratégias de vacinação alternativas adotadas em outros países não tiveram, contudo, tanta eficácia e alguns
países ainda continuam a ser atingidos pela ocorrência da infecção natural por rubéola.1

O diagnóstico de uma infecção aguda pelo vírus da rubéola baseia-se em vários parâmetros clínicos e
serológicos.

• A presença de anticorpos da classe IgM e/ou IgG.

• Um aumento significativo na titulação de IgG antivírus da rubéola entre duas amostras coletadas a um intervalo de,
no mínimo, duas semanas uma da outra.

• O aparecimento dos sintomas clássicos, especialmente de erupção cutânea bem definida.

As principais indicações para a detecção da IgM específica são:

• Um auxílio para a determinação de uma infecção aguda pelo vírus da rubéola.

• O acompanhamento de gestantes sem os anticorpos de proteção (IgG contra o vírus da rubéola), dado que as
infecções pelo vírus da rubéola com frequência não se manifestam clinicamente. O acompanhamento serológico
pode permitir a detecção precoce de uma seroconversão e da possível infecção do feto.

METODOLOGIA

O ensaio Access Rubella IgM é um ensaio imunoenzimático que utiliza o princípio da imunocaptura. Uma amostra é
adicionada a um recipiente de reação contendo partículas paramagnéticas revestidas com anticorpo policlonal (ovino)
anti-IgM humana. Após a incubação, os materiais ligados à fase sólida são retidos em um campo magnético, enquanto
os materiais não ligados são removidos por lavagem. Na segunda incubação, um complexo formado por antígeno
do vírus da rubéola e anticorpo monoclonal específico antirrubéola marcado com fosfatase alcalina é adicionado ao
recipiente de reação.

Após a etapa de incubação e lavagem, o substrato quimioluminescente é adicionado ao recipiente e a luz gerada
pela reação é medida com um luminômetro. A produção de luz é proporcional à quantidade de conjugado enzimático
presente no final da reação. A presença de IgM específica na amostra é determinada através de uma curva de calibração
multiponto ajustada, padronizada em relação a uma preparação de referência definida clinicamente (titulação no teste
de inibição da hemaglutinação (HAI) após a ultracentrifugação).

A curva é expressa em unidades arbitrárias (UA/mL). A curva de calibração válida permanece armazenada no
instrumento.

AMOSTRA
COLETA E PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

1. Soro é a amostra recomendada.

2. Siga as recomendações abaixo para manusear, processar e armazenar amostras de sangue:4

• Efetue a coleta de todas as amostras de sangue tomando as precauções habituais para a punção venosa.

• Deixe que as amostras de soro coagulem completamente antes da centrifugação.

• Centrifugue as amostras.

• Mantenha os tubos sempre fechados com rolha.
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• Separe fisicamente, o mais rapidamente possível, o soro do contato com as células.

• Armazene as amostras hermeticamente fechadas com o batoque a temperatura ambiente (20–25°C) durante
um máximo de oito horas.

• Caso se preveja que o ensaio não seja concluído em um prazo de oito horas, refrigerar as amostras a 2–8°C.

• Caso se preveja que o ensaio não seja concluído em um prazo de 48 horas, ou no caso de amostras a serem
expedidas, congelar a uma temperatura igual ou inferior a –20°C.

3. Siga as diretrizes abaixo para preparar as amostras:

• Em geral, as amostras de soro necessitam de 1 hora para coagularem completamente.

• Todas as amostras armazenadas por mais de 8 horas devem ser centrifugadas a 3.000 g por 15 minutos antes
do teste.

• Para a centrifugação, siga as recomendações do fabricante dos tubos de coleta de sangue ou os procedimentos
validados pelo laboratório.

4. Certifique-se de que a matéria celular e a fibrina tenham sido removidas antes da análise. Amostras de soro
turvas ou contendo matéria particulada devem ser transferidas do tubo original e centrifugadas novamente antes
do ensaio. Um espécime (tubo original) que contém um dispositivo de separação (barreira de gel) nunca deve ser
centrifugada novamente.4

5. Evite congelar e descongelar as amostras repetidamente. Descongele as amostras no máximo quatro vezes.

6. Não utilize amostras grosseiramente hemolisadas ou turvas.

7. Não utilizar amostras tratadas com calor.

REAGENTES
INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Kit de reagentes Access Rubella IgM

Nº de cat. A32937: 100 determinações, 2 kits, 50 testes/kit

• Fornecido pronto para uso.

• Armazenar em posição vertical e refrigerar entre 2–10°C.

• Manter refrigerado entre 2°C e 10°C por, no mínimo, duas horas antes de usar no instrumento.

• Estáveis até a data de validade indicada no rótulo quando armazenados entre 2°C e 10°C.

• Estável entre 2°C e 10°C por 28 dias depois do uso inicial.

• Uma possível degradação pode ser indicada pela ruptura da camada de elastomérica da embalagem ou por valores
de controle fora do intervalo de variação.

• Se o kit de reagentes estiver danificado (por exemplo, ruptura da camada elastomérica), descarte-o.

R1a: Partículas paramagnéticas revestidas com um anticorpo policlonal anti-IgM (ovelha) humano
suspenso em solução salina tamponada TRIS, com surfactante, proteínas (bovinas),
< 0,1% de azida sódica e 0,1% de ProClin* 300.

R1b: Conjugado complexo antígeno de rubéola inativo-anticorpo monoclonal (camundongo) para
o antivírus da rubéola/fosfatase alcalina (bovina) em solução salina tamponada TRIS com
surfactante, proteínas (bovinas, murinas), < 0,1% de azida sódica e 0,3% de ProClin 300.

R1c: Solução salina tamponada TRIS, surfactante, < 0,1% de azida sódica e 0,1% de ProClin 300.
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R1d: Diluente: solução salina tamponada TRIS com surfactante, proteínas (bovinas, humanas),
< 0,1% de azida sódica e 0,2% de ProClin 300.

R1e: Diluente: solução salina tamponada TRIS com surfactante, proteínas (bovinas, humanas),
< 0,1% de azida sódica e 0,2% de ProClin 300.

*ProClin™ é uma marca comercial da The Dow Chemical Company (“Dow”) ou de uma empresa afiliada da Dow.

Nota: O antígeno do vírus da rubéola foi inativado quimicamente (agente: β-propiolactona).

AVISOS E PRECAUÇÕES

• Para uso em diagnóstico in vitro.

• As amostras de pacientes e os produtos hemoderivados podem ser regularmente processados com omínimo de risco
seguindo-se o procedimento descrito. Contudo, manuseie esses produtos como sendo potencialmente infecciosos
e de acordo com as precauções universais e as boas práticas dos laboratórios clínicos, independentemente da sua
origem, tratamento ou certificação anterior. Utilize um desinfetante apropriado para descontaminação. Armazene e
descarte esses materiais e os respectivos recipientes de acordo com os regulamentos e as diretrizes locais.

• O material de origem humana utilizado na preparação do reagente foi testado e resultou negativo ou não reativo
para a Hepatite B, a Hepatite C (HCV) e para o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV-1 e HIV-2). Dado que
nenhum método de teste conhecido pode oferecer garantia completa da ausência de agentes infecciosos, manuseie
os reagentes e as amostras dos pacientes como potencialmente infecciosos.5

• Para obter informações sobre os riscos apresentados pelo produto, consulte as seguintes seções: COMPONENTES
REATIVOS e CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DO GHS.

COMPONENTES REATIVOS

ATENÇÃO

A azida sódica utilizada como conservante pode formar compostos explosivos
nos canos de escoamento metálicos. Consulte o NIOSH Bulletin: Explosive
Azide Hazard (Boletim do NIOSH [Instituto Nacional de Segurança e Saúde
Ocupacional]: perigos de explosão de azida) (16/08/1976).
Para evitar a possível acumulação de compostos de azida, enxágue os canos de
escoamento com água após o descarte do reagente não diluído. O descarte da
azida sódica deve ser efetuado de acordo com as normas locais apropriadas.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DO GHS

PMP (Compartimento R1a) AVISO

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção e proteção
ocular/facial.

P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um
médico.

P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la
novamente.
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massa reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona
[CE nº 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolina-3-ona [CE nº
220-239-6] (3:1) < 0,05%

Conjugado (Compartimento R1b) AVISO

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção e proteção
ocular/facial.

P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um
médico.

P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la
novamente.

massa reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona
[CE nº 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolina-3-ona [CE nº
220-239-6] (3:1) < 0,05%

Tampão (Compartimento R1c) AVISO

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção e proteção
ocular/facial.

P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um
médico.

P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la
novamente.

massa reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona
[CE nº 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolina-3-ona [CE nº
220-239-6] (3:1) < 0,05%

Diluente (Compartimento R1d) AVISO

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção e proteção
ocular/facial.

P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um
médico.

P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la
novamente.

massa reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona
[CE nº 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolina-3-ona [CE nº
220-239-6] (3:1) < 0,05%
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Diluente (Compartimento R1e) AVISO

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção e proteção
ocular/facial.

P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um
médico.

P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la
novamente.

massa reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona
[CE nº 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolina-3-ona [CE nº
220-239-6] (3:1) < 0,05%

A Folha de dados de segurança está disponível em techdocs.beckmancoulter.com

MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO FORNECIDOS COM O KIT DE REAGENTES

1. Calibradores Access Rubella IgM
Fornecido em zero e aproximadamente 5, 15 e 60 UA/mL.
Nº de cat. 34445

2. CQ (controle da qualidade) Access Rubella IgM ou outro material de controle da qualidade disponível no mercado.
Nº de cat. 34449

3. Substrato Access
Nº de cat. 81906

4. Tampão de lavagem Access II, nº de cat. A16792
Tampão de lavagem II do UniCel DxI, nº de cat. A16793

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

R1 Kits de reagentes Access Rubella IgM

CALIBRAÇÃO
INFORMAÇÕES DE CALIBRAÇÃO

Para todos os testes, é necessário ter uma curva de calibração ativa. Para o ensaio Access Rubella IgM, a calibração é
necessária a cada 28 dias. Consulte os manuais do sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para obter informações
sobre a teoria da calibração, a configuração dos calibradores, a introdução de solicitações de testes dos calibradores
e a visualização de dados de calibração.

CONTROLE DE QUALIDADE
Os materiais de controle da qualidade simulam as características das amostras dos pacientes e são essenciais para
monitorar o desempenho do sistema dos ensaios imunoquímicos. Dado que as amostras podem ser processadas

Access Rubella IgM Portuguese (Brazil) Instruções de uso A47828 T
Página 6 de 11 ABRIL 2020



em qualquer momento em um formato de “acesso aleatório” em vez de em um formato “em lote”, os materiais de
controle da qualidade devem ser incluídos em cada período de 24 horas.6 Inclua o CQ Access Rubella IgM ou outros
materiais de controle da qualidade disponíveis no mercado que abranjam, no mínimo, dois níveis de analito. Uma
utilização mais frequente dos controles ou a utilização de controles adicionais fica a critério do usuário, com base nas
boas práticas de laboratório ou requisitos de credenciamento laboratoriais e nas leis aplicáveis. Siga as instruções
do fabricante relativamente à reconstituição e ao armazenamento. Cada laboratório deve estabelecer os seus próprios
valores médios e intervalos aceitáveis para garantir um desempenho adequado. Os resultados de controle da qualidade
que não estiverem dentro dos intervalos aceitáveis podem indicar resultados de testes inválidos. Examine todos os
resultados de testes gerados desde a obtenção do último ponto de teste de controle da qualidade aceitável para este
analito. Consulte os manuais do sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para obter informações relativas à revisão
dos resultados do controle da qualidade.

PROCEDIMENTO(S) DE TESTE
COMENTÁRIOS SOBRE O PROCEDIMENTO

1. Consulte os manuais do sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para uma descrição específica da
instalação, inicialização, princípios de operação, características de desempenho do sistema, instruções de
operação, procedimentos de calibração, limitações e precauções operacionais, perigos, manutenção e resolução
de problemas.

2. Misture o conteúdo dos kits de reagentes novos (não perfurados) invertendo delicadamente o kit várias vezes
antes de carregá-lo no instrumento. Não inverta kits abertos (perfurados).

3. Use vinte (20) µL de amostra para cada determinação além dos volumes mortos do recipiente da amostra e do
sistema. Consulte os manuais do sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para obter informações relativas
ao volume de amostra mínimo necessário.

4. O primeiro resultado está pronto após 75 minutos.

PROCEDIMENTO

Consulte os manuais do sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para obter informações sobre o manuseio das
amostras, a configuração dos testes, a solicitação de testes e a visualização dos resultados dos testes.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados dos testes dos pacientes são determinados automaticamente pelo software do sistema utilizando um
modelo matemático de spline de atenuação. A quantidade de analito na amostra é determinada a partir da produção de
luz medida através dos dados de calibração armazenados no sistema. Os resultados dos testes dos pacientes podem
ser visualizados na tela apropriada. Consulte os manuais do sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para obter
instruções completas sobre como visualizar os resultados das amostras.

Nota: Os resultados são expressos em unidades arbitrárias (UA/mL).

A determinação da IgM anti-rubéola utilizando o teste Access Rubella IgM determina o estado imunológico do paciente:

• As amostras de soro com titulação < 10 UA/mL são não reativas (não significativas), o que torna improvável uma
infecção recente pelo vírus da rubéola.

• Os soros com titulação ≥ 10 e < 15 UA/mL são duvidosos.

• As amostras de soro com título ≥ 15 UA/mL são reativas para a IgM antirrubéola.

Uma possível seroconversão deve ser confirmada pelo exame quantitativo de uma IgG específica e por novos testes
de IgM e IgG pelo menos 15 dias depois.

Para as amostras não reativas ou duvidosas, se houver a suspeita de exposição ao vírus, deve-se coletar uma segunda
amostra no mínimo 15 dias após o aparecimento do exantema e testá-la para a determinação de IgM antirrubéola.
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COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS
RESULTADOS ESPERADOS

A predominância da infecção por rubéola pode variar conforme alguns fatores tais como idade, sexo, histórico de
vacinação, localização geográfica, classe socioeconômica, raça, tipo de teste utilizado, procedimentos de coleta e
manuseio dos espécimes, assim como o histórico clínico e epidemiológico de cada paciente. Recomenda-se que cada
laboratório determine os seus próprios resultados de predominância com base na respectiva população de pacientes
diagnosticados.1

NOTAS SOBRE PROCEDIMENTOS
LIMITAÇÕES

1. As amostras podem ser medidas dentro do intervalo de indicação de 0–60 UA/mL.

• Se uma amostra contém uma quantidademaior que o valor estabelecido do Calibrador mais alto Access Rubella
IgM (C3), reporte os resultados como maiores que aquele valor (por ex., > 60 UA/mL).

2. Para ensaios que utilizam anticorpos, existe a possibilidade de interferência por anticorpos heterófilos na
amostra do paciente. Os pacientes que tenham sido expostos regularmente a animais ou que tenham sido
submetidos a imunoterapia ou procedimentos diagnósticos com imunoglobulinas ou seus fragmentos podem
produzir anticorpos, por exemplo, HAMA, que interferem com os imunoensaios. Além disso, outros anticorpos
heterófilos, como anticorpos humanos anticabra, podem estar presentes nas amostras dos pacientes.7,8 Tais
anticorpos interferentes podem produzir resultados errôneos. Os resultados de pacientes suspeitos de terem
esses anticorpos devem ser avaliados com cuidado.

3. Os resultados do Access Rubella IgM devem ser interpretados baseando-se no quadro clínico geral do paciente,
incluindo: os sintomas, o histórico clínico, os dados de outros testes e outras informações apropriadas.

4. A presença de IgM antirrubéola não sempre indica uma infecção recente, pois a IgM pode persistir por muitos
meses, ou até mesmo por vários anos, após a infecção. A presença de IgM indica a necessidade de efetuar o
exame quantitativo da IgG antirrubéola.9

5. Se uma coleta for realizada muito no início de uma infecção primária, os anticorpos específicos da classe IgM
podem estar ausentes. Para confirmar uma infecção primária, deve-se fazer uma segunda coleta 15 dias mais
tarde, e em seguida repetir o teste de IgM.

6. Os anticorpos IgM antirrubéola não foram validados para serem utilizados com sangue fetal.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

CONCORDÂNCIA NEGATIVA

Foi realizado um estudo em um centro interno (França) com amostras de soro não selecionadas coletadas de uma
população geograficamente diversificada que inclui gestantes (n = 226), doadores de sangue (n = 2.200) e pacientes
hospitalizados (n = 1.033). Cada espécime foi testado com o imunoensaio Access Rubella IgM e outro ensaio disponível
no mercado.

A concordância negativa para a interpretação qualitativa final do ensaio Access Rubella IgM em comparação com as
interpretações qualitativas finais do ensaio disponível no comércio foi a seguinte:

GESTANTES NÃO SELECIONADAS

A concordância negativa do teste Access Rubella IgM em comparação com o teste disponível no comércio foi de 100%
(226/226); intervalo de confiança a 95%: de 98,7% a 100,0%.
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DOADORES DE SANGUE NÃO SELECIONADOS

A concordância negativa do ensaio Access Rubella IgM em comparação com o ensaio disponível no mercado foi de
99,86% (2.145/2.148); intervalo de confiança a 95%: de 99,6% a 100%.

PACIENTES HOSPITALIZADOS NÃO SELECIONADOS

A concordância negativa do ensaio Access Rubella IgM em comparação com o ensaio disponível no comércio foi de
99,60% (1.005/1.009); intervalo de confiança de 95%: de 99,0% a 99,9%.

CONCORDÂNCIA POSITIVA

A concordância positiva foi determinada testando-se amostras que tinham resultado ser positivas em um ensaio de
referência e que foram testadas com o ensaio Access Rubella IgM. Um total de 64 amostras de soro positivas foram
testadas com o ensaio Access Rubella IgM e com umensaio de referência. A concordância positiva para essa população
resultou ser de 100% (IC de 95%: de 95,6% a 100,0%).

IMPRECISÃO

Este ensaio mostra uma imprecisão total inferior a 15% para amostras reativas.

INTRAENSAIO

A precisão intraensaio foi determinada analisando cinco amostras de pacientes diferentes, 30 vezes no mesmo
processamento, durante um dia. Os resultados deste estudo são mostrados abaixo:

Amostra Média (UA/mL) DP (UA/mL) %CV
1 (neg.) 0,1 0,03 N/A†

2 9,3 0,8 8,6

3 15,4 1,6 10,4

4 33,5 1,2 3,6

5 46,5 1,9 4,1
†Devido à baixa dosagem (UA/mL), a % do CV não é aplicável.

INTERENSAIO

A precisão interensaios foi determinada testando-se cinco diferentes amostras de pacientes em duplicata por 20 dias,
2 execuções por dia. Os resultados deste estudo são mostrados abaixo:

Amostra Média (UA/mL) DP (UA/mL) %CV
1 (neg.) 0,1 0,07 N/A†

2 10,8 1,1 10,2

3 15,6 1,5 9,6

4 34,0 1,8 5,3

5 46,0 1,9 4,1
†Devido à baixa dosagem (UA/mL), a % do CV não é aplicável.

ESPECIFICIDADE ANALÍTICA/INTERFERÊNCIAS

Amostras contendo até 90 g/L de albumina, até 300 mg/L de bilirrubina (100 mg/L livre e 200 mg/L conjugada), 30 g/L
de trioleína e 5 g/L de hemoglobina não afetam a concentração de IgM antirrubéola testada.
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Os exemplos seguintes, que resultaram não reativos em um teste disponível no comércio, foram avaliados e resultaram
não reativos no ensaio Access Rubella IgM, o que indica uma ausência de reatividade cruzada e/ou reatividade não
específica com essas amostras.

Patologia n Reativo Não reativo
IgM Epstein Barr 10 0 10

IgM anti-HSV 10 0 10

Toxo IgM 10 0 10

IgG para rubéola 10 0 10

HIV 11 0 11

IgM anti-CMV 10 0 10

Sarampo IgM 10 0 10

Mieloma IgM 4 0 4

VZV 10 0 10

HAV 10 0 10

HBV 10 0 10

HCV 10 0 10

Sífilis 10 0 10

Parotidite IgM 2 0 2

Fator reumatoide 10 0 10

ANA 10 0 10

Vacina antigripal 10 0 10

HAMA 10 0 10

Total 167 0 167

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Beckman Coulter, o logotipo estilizado e as marcas dos produtos e serviços da Beckman Coulter contidos neste
documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Beckman Coulter, Inc. nos Estados Unidos e
em outros países.

Pode estar abrangido por um ou mais direitos de patente. — consulte www.beckmancoulter.com/patents.

HISTÓRICO DE REVISÃO
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