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Kit de imunofluorescência indireta – RIFI
para o diagnóstico da leishmaniose visceral
canina
Para uso veterinário

A Biogene é uma empresa de base biotecnológica.
Seu principal objetivo é o desenvolvimento e a
industrialização de produtos diagnósticos veterinários.
O teste de imunofluorescência indireta consiste na
reação de anticorpos contra o parasita (Leishmania sp.)
fixados em lâminas de microscopia.
Os resultados são verificados pela presença ou não
de fluorescência nos parasitas quando submetidos a
incidência de luz ultravioleta.
Apresentação
O kit RIFI/Biogene é composto de 10 lâminas prontas
para uso e de todos os reagentes necessários a
realização do teste.
Produto

Qde

Vol

Lâminas (12 cavidades)
Solução de Lavagem (PBS 10x)
Soro Controle não Reagente (1:40)
Soro Controle Reagente (1:40)
Conjugado (FITC)

10
02
01
01
01

100 ml
200 µl
200 µl
15 µl

Temp de
conservação
4°C
4°C
4°C
4°C
-20°C

O kit pode ser transportado à temperatura ambiente, por
até 10 dias, sem comprometimento da estabilidade de
seus componentes. Todos os reagentes são estáveis
desde que mantidos na temperatura indicada no rótulo até o
período de vencimento.

Atenção
a) Usar EPIs durante todas as etapas de execução do
teste.
b) Não utilizar nenhuma solução gelada. As Soluções
de Lavagem podem apresentar formação de cristais,
que dissolvem facilmente no momento da diluição.
c) A Solução de Lavagem PBS está 10x concentrada e
deve ser previamente diluída em água destilada
(completar cada volume para um litro).
d) O Conjugado (FITC) deve ser estocado protegido da
luz.

c) Adicionar 10µl dos soros controles e soros testes nas
cavidades da lâmina, de acordo com o mapa de
distribuição.
d) Incubar por 30 minutos a T.A.
e) Lavar a lâmina, por imersão, três vezes em PBS (veja
tópico: Atenção b e c), 5 minutos cada lavagem.
f)

Conjugado (FITC)
PBS

Procedimento
a) Retirar a lâmina da geladeira, lavar rapidamente (30
seg) com água destilada e bater gentilmente a lâmina
sobre papel toalha para retirar todo o excesso de
água;
b) Fazer o mapa de distribuição dos soros controles e
dos soros testes considerando o número de amostras
e suas diluições.

Distribuir 15µl do conjugado diluído em PBS em cada
cavidade.
1µl
500µl

Obs.: Esta solução deve ser preparada no momento
do uso e deve ser protegida da luz. Descartar a sobra
desta solução.
g) Incubar por 30 minutos a T.A (protegido da luz).
h) Lavar a lâmina, por imersão, três vezes em PBS, 5
minutos cada lavagem.
i)

Bater gentilmente a lâmina para retirar o excesso de
PBS e em seguida observar em microscópio de
fluorescência com objetiva de 50x.

Interpretação dos resultados

Obs.: Cada lâmina deve conter obrigatoriamente,
pelo menos, um controle negativo e um controle
positivo na diluição de 1:40 para comparação com os
soros testes na leitura. Recomendamos que os soros
testes sejam preparados pelo menos nas diluições
1:40 e 1:80.
Obs.: Os soros controles já estão diluídos 1:40.

Nas reações reagentes, a fluorescência é mais intensa
que o background observado nas reações não reagentes.
Desempenho do teste
De acordo com a literatura científica, comparações da
técnica de RIFI com outros testes sorológicos mostraram
um desempenho de 90% de sensibilidade e 80% de
especificidade.

