DETECÇÃO DE ANTICORPOS

LABSCREEN™ MULTI
DETECÇÃO CONFIÁVEL DE ANTICORPOS ANTI-HLA E ANTI-HNA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
•

O único teste aprovado pelo FDA (IVD) para
detecção de HNA-3;

•

Detecção simultânea de anticorpos contra
HLA de Classe I, Classe II e HNA 1a, 1b, 1c, 2,
3a, 3b, 4a, 5a e 5b;

•

Imunoensaio de protocolo simples;

•

Alto desempenho na plataforma Luminex®;

•

Análise de dados e liberação de resultados
de forma rápida e simples.

O kit LABScreen Multi é uma ferramenta para a busca de anticorpos tanto contra HLA (Human
Leukocyte Antigen) como HNA (Human Neutrophil Antigen). Os anticorpos anti-HNA estão associados
a uma variedade de condições clínicas, incluindo o TRALI (Transfusion Related Acute Lung Injury). Esse
ensaio mede qualitativamente a presença de anticorpos anti-HLA/HNA em amostras de soro ou plasma
humanos.

LABSCREEN MULTI
Com o uso de beads revestidas com antígenos purificados de HLA de Classe I, Classe II ou HNA, e reagentes pré-otimizados para a detecção de anticorpos contra HLA/HNA, o kit LABScreen Multi mede
qualitativamente a presença de anticorpos específicos contra HLA ou HNA em amostras de soro ou
plasma humanos.
Pesquisas recentes sugerem que tanto anticorpos anti-HLA como anti-HNA foram associados em
casos clínicos de TRALI*. O kit LABScreen Multi detecta esses importantes anticorpos. Usando a
tecnologia Luminex xMAP, a coleta de dados e análise são feitas no equipamento LABScan 100 ou 3D e
pelo software HLA Fusion.
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INFORMAÇÕES DO PRODUTO
PRODUTO (Para uso em diagnóstico in vitro.)
LAScreen Multi (Registro ANVISA: 80298490004)

CATÁLOGO
LSMUTR
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