D-DIMER (DD)
DIMERO-D

COD 21519

LÁTEX

UTILIZAÇÃO PREVISTA
Reagente para medição da concentração de Dímero-D no plasma humano para a avaliação de
desequilíbrios na coagulação e na fibrinólise na população adulta.
Este reagente destina-se a ser utilizado nos analisadores BioSystems BA. Para uso profissional
in vitro apenas em laboratório clínico.
BENEFÍCIOS CLÍNICOS
Concentrações elevadas de Dímero-D no plasma são um reflexo específico de alguma condição
clínica associada à degradação da fibrina, incluindo a trombose venosa profunda (TVP), a
embolia pulmonar e a coagulação intravascular disseminada (CID) 1,2.
Baseada em guias e manuais clínicos, e quando utilizada em conjunto com outras tecnologias e
opções de diagnóstico, esta informação médica é útil para a avaliação da variação do Dímero-D.
O diagnóstico clínico não deve ser realizado a partir das conclusões de um único resultado de
teste, devendo integrar tanto dados clínicos como de laboratório.
FUNDAMENTO DO MÉTODO
O Dímero-D no plasma provoca uma aglutinação das partículas de látex cobertas com
anticorpos. A aglutinação das partículas de látex é proporcional à concentração de Dímero-D e
pode ser quantificada por turbidimetria3-5.
CONTEÚDO E COMPOSIÇÃO
A. Reagente. 1 x 20 mL. Tampão, azida de sódio 0,95 g/L, pH 7,2.
B. Reagente. 1 x 10 mL. Suspensão de partículas de látex cobertas com anticorpos monoclonais
anti-D-Dímero humano, azida de sódio 0,95 g/L, pH 8,4. (Nota 1)
CONSERVAÇÃO E ESTABILIDADE
Conservar a 2-8ºC.
Os componentes são estáveis, uma vez abertos, até à data de caducidade marcada na etiqueta,
se mantiverem à temperatura de armazenamento recomendada, bem fechados e com o cuidado
de evitar a contaminação durante o uso.
Estabilidade a bordo: os reagentes abertos e armazenados no compartimento refrigerado do
analisador mantêm-se estáveis durante 30 dias.
Indicações de deterioração: absorbância do branco acima do limite indicado na parametrização
do analisador.
AVISOS E PRECAUÇÕES
Exerça as precauções habituais requeridas para manipular todos os reagentes de laboratório. As
fichas de segurança estão disponíveis para o utilizador a pedido. A eliminação de todos os
resíduos deve estar de acordo com a legislação local. Qualquer incidente grave que possa
ocorrer em relação ao dispositivo deve ser comunicado à BioSystems S.A.

CONTROLO DE QUALIDADE
Recomenda-se a utilização de D-Dimer Controls (BioSystems Cod. 18078) para verificar a
exatidão do procedimento de medição.
Cada laboratório deve estabelecer o seu próprio programa de Controlo de Qualidade Interno,
bem como procedimentos de correção, caso os controlos não se encontrem entre os limites
aceitáveis.
VALORES DE REFERÊNCIA
Plasma, adultos2,6: Até 0,5 g/mL FEU. (Nota 2)
Estes valores são indicados apenas a título informativo. É recomendável que cada laboratório
estabeleça os seus próprios intervalos de referência.
FUNCIONAMENTO CLÍNICO E ANALÍTICO
As características metrológicas descritas a seguir foram obtidas de acordo com os guias do
Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI).
Limites e intervalos
Limite de deteção (g/mL)
Intervalo de medição *(g/mL)

BA200

BA400

Plasma

Plasma

0,10

0,14

0,17 - 6

0,27 - 6

*Cuando se obtengan valores superiores, diluir la muestra 1/5 con solución salina y repetir la
medición. Intervalo de medición: del límite de cuantificación al límite de linealidad.
BA200
Precisão

Plasma

Média
(g/mL)

BA400

% (CV) de
% (CV)
repetibilidade intralaboratório

1,17
2,39
4,42

1,5
0,9
1,3

1,6
1,5
2,3

Média
(g/mL)
1,08
2,19
3,98

Comparação de métodos
Número de amostras (n)
Regressão de Passing-Bablok
Coeficiente de correlação (r)
Intervalo de comparação (g/mL)

% (CV) de
% (CV) de
repetibilidade intralaboratório
2,1
0,9
1,0

1,4
2,6
3,8

Plasma
68
0,923x – 0,01
0,945
0,04 – 2,93

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
− Interferências: A lipemia (triglicéridos até 325 mg/dL), a hemólise (hemoglobina até 500
mg/dL), a bilirrubina (até 12 mg/dL) e o fator reumatóide (até 200 UI/mL) não interferem.

MATERIAIS ADICIONAIS REQUERIDOS (NÃO FORNECIDOS)
S. Padrão de Dímero-D 1 x 1 mL (BioSystems Cod. 18077) Dímero-D Humano. A concentração
de Dímero-D encontra-se na etiqueta.
Todos os componentes de origem humana resultaram negativos para o antígeno HBs e para os
anticorpos anti-HCV e anti-HIV. Não obstante, devem ser tratados com precaução como
potencialmente infecciosos.
Reconstituir com 1 mL de água destilada. Estável durante 30 dias a 2-8ºC. Para períodos mais
longos, conservar congelado. Evitar ciclos repetidos de congelação.

− Fenómeno de zona: > 30 g/mL FEU.

PREPARAÇÃO DOS REAGENTES
Curva de Calibração: Preparar diluições do padrão, utilizando solução salina 9 g/L como diluente.
Multiplicar a concentração do padrão de Dímero-D pelo fator correspondente indicado na tabela
para obter a concentração de analito das diluições.
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DILUIÇÃO
Padrão de Dímero-D (L)
Sol. salina (L)
Fator

1

2

3

4

5

30
450

30
210

60
180

120
120

240


0,0625

0,125

0,25

0,5

1,0

Os reagentes estão prontos para utilização.
R1: Utilizar o Reagente A, R2: Utilizar o Reagente B.
AMOSTRAS
Plasma com citrato de sódio recolhido mediante procedimentos standard 6.
A concentração de Dímero-D no plasma permanece estável durante 4 dias a 2-8 ºC6.

NOTAS
1. Homogeneizar o Reagente B com suavidade antes de o utilizar.
2. A concentração de Dímero-D está expressa em g/ml de Unidades equivalentes de
Fibrinógeno (FEU). Uma FEU é a quantidade inicial de fibrinógeno presente na amostra que
leva a observar o nível de Dímero-D e é considerada o dobro de uma unidade de Dímero-D
(DDU)1.

PARÂMETROS E CÁLCULOS DO TESTE
Os parâmetros e cálculos do teste estão programados nos analisadores BioSystems BA.
CALIBRAÇÃO
Deve ser realizado um branco de reagente todos os dias e calibrar pelo menos a cada 30 dias,
depois de uma mudança de lote de reagente ou quando o requererem os procedimentos de
controlo de qualidade. Recomenda-se a utilização dos calibradores mencionados na secção de
Materiais Adicionais Requeridos.
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