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Painel de sensores Specific Reveal 

Painel AST GN01 Specific Reveal  

 

Instruções de utilização  

 

 

 

*Nota: Três instrumentos SPECIFIC REVEAL mostrados na imagem. Instrumento SPECIFIC REVEAL vendido 
separadamente. 
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Catálogo   

900-00002 Painel de sensores Specific Reveal, 20 embalagens.  

900-00008 Painel AST GN01 Specific Reveal, 20 embalagens. 

Apenas para uso diagnóstico in vitro, 
Apenas para uso profissional. 

 

 

Specific Diagnostics Inc. 
130 Baytech Dr 

San Jose, CA 95134 

E-mail: admin@specificdx.com 

Tel: 408.896.3190 

Website: www.specific-dx.com 

Specific Reveal e Specific AST são marcas registadas da Specific Diagnostics 

Apoio ao técnico e ao cliente 
Web: www.specific-dx.com/customer-portal 

E-mail: admin@specificdx.com 

408.896.3190 

 

 
Qarad EC-REP BV 

Pas 257, 2440 Geel 

BÉLGICA 

www.QARAD.com 

 

Para informações sobre os produtos e para ver as últimas notícias sobre nós, visite-nos online 

emhttps://specificdx.com/. Para suporte ao cliente, envie um email para customerservice@specificdx.com 

 

http://www.specific-dx.com/
http://www.specific-dx.com/customer-portal
mailto:admin@specificdx.com
http://www.qarad.com/
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Este manual cobre os procedimentos operacionais para o seguinte produto da Specific Diagnostics:  

 

900-00002 Painel de sensores Specific Reveal™, 20 embalagens. 

900-00008 Painel AST GN01 Specific Reveal, 20 embalagens. 

 

 

Copyright © 2019 por Specific Diagnostics, Inc. Todos os direitos reservados. 

 
 

Nota: O seguinte símbolo é utilizado ao longo deste manual para chamar a atenção para avisos, precauções ou 

procedimentos operacionais que possam afetar diretamente o funcionamento seguro dos produtos abrangidos por 

este manual. Leia e compreenda estas instruções e declarações antes da utilização. 

 
 

 

 

 
Specific Diagnostics, SPECIFIC REVEAL™ e Specific AST™ são marcas registadas  

nos EUA pela Specific Diagnostics, Inc 

 

Para utilizadores na União Europeia (Regulamento [UE] 2017/746) e em países com requisitos semelhantes: Caso ocorra 

um incidente grave durante a utilização deste dispositivo ou no decorrer da sua utilização, comunique o incidente ao 

fabricante e/ou ao seu representante autorizado, assim como à autoridade nacional. 
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Os seguintes símbolos podem aparecer no rótulo do produto ou nas instruções de utilização 
 

Número de catálogo 

n 
Contém suficiente para <n> Testes 

 

Código do lote 

 

Dispositivo médico de diagnóstico In Vitro 

 

Limite de temperatura 

 

Não reutilizar 

 

Data de validade 

 

Consulte as instruções de utilização 

 

Fabricante  

 

Data de fabrico 

 

Representante autorizado na Comunidade Europeia 

 

Consulte as instruções de uso 

 

 

Não abrir se estiver danificado 
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Manusear com cuidado 

 

 

Quantidade 

 
Manusear com luvas 

 
Consulte a ficha de dados de segurança para mais informações 

 Fabricado nos Estados Unidos da América 

 Item(s) contido(s) na embalagem 
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1. Declaração de utilização pretendida 

O Sistema AST Reveal é um sistema automatizado de diagnóstico in vitro (IVD) para testes de suscetibilidade 
antimicrobiana de organismos diretamente a partir de uma cultura de sangue positiva. Os Ensaios AST Reveal 
AST são indicados para testes de suscetibilidade de bactérias patogénicas específicas normalmente associadas 
ou causadoras de bacteremia, bem como isolados bacterianos de outros tipos de espécimes. Os resultados 
destinam-se a ser utilizados em conjunto com a coloração de Gram, identificação do organismo e outras 
descobertas laboratoriais clínicas.  Os seguintes agentes/organismos antimicrobianos são indicados para 
testes pelo Sistema Reveal AST com os pontos de rutura da EUCAST (Comité Europeu de Testes de 
Suscetibilidade Antimicrobiana)  

Combinações Gram-negativas antimicrobianas/organismo: 

Amicacina: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella 
aerogenes, Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Proteus mirabilis e Acinetobacter 
baumannii. 

Amoxicilina/ácido clavulânico: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis e 
Citrobacter koseri. 

Ampicilina: Escherichia coli e Proteus mirabilis. 

Aztreonam: Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia 
coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa. 

Cefepime: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter 
cloacae, Citrobacter freundii, Citrobacter koseri e Proteus mirabilis. 

Cefotaxima: Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia 
coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae e Proteus mirabilis. 

Cefoxitina: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis e Citrobacter koseri. 

Ceftazidima: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella 
aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii e Citrobacter koseri. 

Ceftazidima/avibactam: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii e Citrobacter koseri. 

Ceftolozane/tazobactam: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella 
aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae. 

Ciprofloxacina: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca, Klebsiella 
pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter 
freundii e Citrobacter koseri. 
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Ertapenem: Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter 
cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii e Citrobacter koseri. 

Gentamicina: Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella 
aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii e Citrobacter koseri. 

Imipenem: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii e Citrobacter koseri. 

Levofloxacina: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii e 
Citrobacter koseri. 

Meropenem: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii e 
Citrobacter koseri. 

Meropenem/Vaborbactam: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Escherichia 
coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii e Citrobacter koseri. 

Piperacilina: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella aerogenes, Enterobacter 
cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis e Citrobacter freundii. 

Piperacilina/Tazobactam: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella aerogenes, 
Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii e Citrobacter koseri. 

Tigeciclina: Escherichia coli e Citrobacter koseri. 

Tobramicina: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii e 
Citrobacter koseri. 

Trimetoprim/Sulfametoxazole: Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii e 
Citrobacter koseri. 

Ceftazidima/ácido clavulânico: (Confirmação ESBL) Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca 
e Proteus mirabilis. 
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2. Precauções de utilização 

• Este produto só pode ser usado com o Sistema AST Reveal. 

• O desempenho deste teste só foi avaliado usando os seguintes frascos de hemocultura:  
o BD BACTEC Plus aérobio/meio F 
o BD BACTEC Plus anaeróbio 
o BD BACTEC aeróbio comum 
o BD BACTEC anaeróbio comum 
o BD BACTEC lítico anaeróbio 
o BD BACTEC Peds Plus 
o bioMérieux BACT/ALERT FA Plus aeróbio 
o bioMérieux BACT/ALERT FN Plus anaeróbio 
o bioMérieux BACT/ALERT PF Plus 
o bioMérieux BACT/ALERT SA aeróbio comum 
o bioMérieux BACT/ALERT SN anaeróbio comum 

• Amostras positivas de hemocultura devem ser analisadas utilizando o Ensaio AST Reveal no Sistema AST 
Reveal dentro de 16 horas após a positividade da amostra. 

• Amostras positivas de hemocultura devem ser colocadas no Sistema AST Reveal e a análise deve ser 
iniciada dentro de 20 minutos após a inoculação do Painel AST Reveal, aplicando o Painel de sensores 
Reveal e selagem.  

• A identificação do organismo obtida a partir de outro sistema de identificação aprovado pela CE-IVD ou 
pela FDA deve ser introduzida no Sistema AST Reveal antes da comunicação da CIM e interpretações 
categóricas. 

• Se um resultado individual da CIM não estiver disponível, devem ser efetuados testes de suscetibilidade 
offline.   

3. Contraindicações de utilização 

• Este produto não deve ser utilizado para testar meios de hemocultura que contenham carvão vegetal. 

• Amostras com resultados de coloração Gram que indicam que a hemocultura positiva contém levedura ou 
bactérias gram-positivas ou inclui mais de um organismo (isto é, amostras polimicrobianas).  

• Amostras em que um método de identificação rápida aprovado pela CE-IVD ou FDA, tal como um ensaio 
de identificação baseado em PCR multiplexado, determinou que a amostra fosse polimicrobiana ou 
contendo levedura ou bactérias gram-positivas. 

4. Seguranca: Avisos e precauções 

Precauções gerais 

1. Apenas para uso diagnóstico in vitro. 
2. Este kit de ensaio constituído pelo Painel AST GN01 Reveal, o Painel de sensores Reveal e água inócua 

com PLURONIC® destinam-se apenas a uma única utilização.  Não reutilizar. 
3. Os resultados do Sistema AST Reveal devem ser interpretados por um profissional de saúde formado 

em conjunto com os sinais e sintomas de um paciente e outras informações de diagnóstico. 
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4. Não utilizar se a integridade da embalagem do Painel AST Reveal ou se a embalagem do Painel de 
sensores Reveal estiver comprometida (não selada, perfurada ou rasgada). 

5. Os Painéis AST Reveal não devem ser utilizados se existir alguma das seguintes condições: a) o 
dessecante não está presente ou está partido, b) os poços dos painéis estão descoloridos (por 
exemplo, PHO, vários antimicrobianos). 

6. O kit de Ensaio AST Reveal é apenas indicado para utilização com o Sistema AST Spicific Reveal. 
7. Os sensores Reveal devem ser utilizados no prazo de 30 minutos após a abertura da embalagem de 

sensores.  
8. Não utilize o kit de ensaio para além da data de validade. 
9. Este kit contém produtos de origem animal. O conhecimento certificado da origem e/ou do estado 

sanitário dos animais não garante totalmente a ausência de agentes patogénicos transmissíveis. 
Recomenda-se, portanto, que estes produtos sejam tratados como potencialmente infecciosos e 
manuseados observando as precauções de segurança habituais (não ingerir; não inalar). 

Precauções de segurança 

1. O pessoal de laboratório treinado e qualificado deve usar equipamento de proteção adequado (luvas, 
bata de laboratório, óculos de proteção) e exercer precauções padrão para o manuseamento e 
eliminação de materiais infecciosos ou potencialmente infecciosos (por exemplo, amostras ou 
consumíveis de doentes). 

2. Os procedimentos de segurança institucional devem ser seguidos para o manuseamento de amostras 
biológicas. 

3. Os materiais utilizados neste ensaio incluindo painéis e frascos de amostras devem ser eliminados de 
acordo com os regulamentos federais, estatais e locais. 

Precauções laboratoriais 

1. Se os frascos de hemocultura contiverem resina, utilizar uma agulha de calibre 18 para evitar a 
transferência de grãos de resina para o frasco da amostra.   

Armazenamento  

1. O Painel de sensores Reveal (900-00002) deve ser armazenado a 5-25 °C.  
2. O Painel AST GN01 Reveal (900-00008) deve ser armazenado a 2-25 °C. 

Deterioração do produto  

A exposição prolongada a condições de armazenamento diferentes das recomendadas pode resultar na perda 
de potência de agentes antimicrobianos e reduzir o desempenho do Painel de sensores AST Reveal.  Não 
utilize para além da data de validade.  
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5. Resumo e princípios do procedimento 

Os ensaios AST Reveal funcionam diretamente a partir de uma hemocultura positiva e fornecem valores CIM 
baseados em testes de uma série de diluição duplicada de agentes antimicrobianos. O Sistema AST Specific 
Reveal™ baseia-se na tecnologia proprietária de pequenos sensores de moléculas compostos por um conjunto 
de sensores colorimétricos quimicamente diversos. Estes sensores respondem com uma mudança quantitativa 
na cor dos compostos orgânicos voláteis (COV) que são um subproduto metabólico do crescimento 
microbiano.  

O amplo espectro de interações químicas sensíveis do conjunto de sensores e o seu elevado grau de 
sensibilidade permitem que o conjunto de sensores responda rapidamente aos COV microbianos. Quando o 
painel de sensores é selado a um painel AST inoculado, um conjunto de sete sensores assenta sobre cada poço 
e deteta os voláteis emitidos por microrganismos durante o crescimento para facilitar a avaliação do 
crescimento na presença e ausência de antimicrobianos, permitindo a determinação dos perfis de 
suscetibilidade antimicrobiana. Uma vez que os sensores respondem a voláteis no espaço acima de cada poço, 
não é necessário o acesso óptico ao fluido (como com turbidez, dispersão de laser ou métodos baseados em 
microscopia), permitindo que o inóculo seja preparado através da diluição direta da amostra positiva de 
hemocultura.  

6. Componentes do Painel de sensores SPECIFIC REVEAL e Specific REVEAL AST GN01 

 

  

Imagem 1. (1) Ensaio de sensores Specific Reveal. (2) Código de barras de identificação composto pelos dados do lote, 
número do produto, número de série 
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Imagem 2. (1) Painel AST GN01 Specific Reveal. 

 

7. Materiais fornecidos 

O Painel de sensores Specific Reveal™ AST consiste em:   

• Sensor Specific Reveal 900-00002, 20 embalagens.  
 

8. Materiais necessários, mas não fornecidos 

• Specific Reveal™ (900-00001) 

• Selador Specific Reveal™ (900-00003) 

• Painel AST GN01 Specific Reveal, 20 embalagens (900-00008). 

• Água PLURONIC para diluição de inóculos  

• Tabuleiros reidratador/inoculadores  

• Hemocultura positiva 

• Pipeta e pontas P200 

• Agulhas hipodérmicas estéreis de 18 g  

• Seringa de 5 mL 

• Tubos cónicos de 15 mL 

• Placas de ágar sangue (BAP) 

1 
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• Solução salina estéril  

• Vortex 

• Toalhetes com 70% de álcool isopropílico 

• Reidratador/inoculador ou equivalente 

• Kimwipe 

• Leitor de código de barras  

• Câmara de biossegurança 

• 0,5 McFarland Standard ou Nefelómetro 

9. Procedimento 

9.1. Teste de suscetibilidade antimicrobiana Preparação de amostras (Extração) 

• Colocar o sangue da hemocultura no vortex e limpar o septo do frasco com 70% de álcool isopropílico. 

• Utilizando uma agulha de 18 g e uma seringa de 5 mL, aspirar cerca de 3-5 mL da amostra de 
hemocultura positiva (HCP) e distribuir para um tubo cónico de 15 ml.   

 

Imagem 3. A preparação de amostras para o Sistema AST Specific Reveal implica diluição em água PLURONICA seguida 
de inoculação do Painel AST Reveal seguido de selagem do Painel de sensores Reveal aos Painéis AST Reveal usando o 
Selador AST Reveal. 

9.2. Preparação do painel Gram-negativo de hemocultura positiva 

Diluição da hemocultura positiva 

• Após a extração da amostra de HCP num tubo cónico de 15 mL, colocar a amostra de 3-5 mL no vortex 
para assegurar uma distribuição uniforme das células. 

• Fazer uma diluição 1:1000 adicionando 25 µL de HCP em 25 mL de água Pluronic e inverter 
suavemente o tubo 8-10 vezes para garantir que a suspensão fica homogénea. 

Preparação do painel AST Reveal 
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• Remover o(s) Painel(eis) AST Reveal (900-00008) a ser utilizado a partir do armazenamento. Não 
utilizar se a integridade da embalagem estiver comprometida (expirada, não selada, perfurada ou 
rasgada). 

• Cortar a bolsa e retirar o painel. Se armazenado no frigorífico, retire imediatamente o painel da bolsa 
de alumínio. 

• Os painéis não devem ser utilizados se existir alguma das seguintes condições: 
o Dessecante não está presente ou está quebrado. 
o Os poços do painel estão descoloridos (por exemplo, PHO, vários antimicrobianos). 

Inoculação do Painel AST Specific Reveal  

• Decantar a suspensão Pluronic no tabuleiro reidratador/inoculador, assegurando uma distribuição 
uniforme dentro do tabuleiro. 

• Utilizando o reidratador/inoculador, transfira 115 µL da amostra para cada poço do painel. Se for 
utilizado um sistema de inoculação alternativo, reidratar o painel AST usando 115 µL± 10 μL de 
suspensão Pluronic. 

• Proceder à selagem do painel. 
 

9.3. Painéis de selagem 

• *Mantenha sempre os Painéis AST Reveal e o Sensor Reveal nivelados e planos durante todo o 
processo de selagem.* 

• Verificar se existem sinais de gotículas na superfície do painel AST. Limpar a parte superior do 
painel com uma Kimwipe para garantir que não há líquido na superfície do painel. Qualquer 
humidade na superfície afetará a qualidade da selagem do painel do sensor.  

• Abrir um Painel de sensores Reveal (900-00002) para ser testado e colocar o código de barras de 
identificação da amostra na aba. *Não tocar diretamente na superfície do sensor. Usar sempre 
luvas ao manusear o Painel de sensores Reveal. Manusear sempre o sensor pela borda da 
estrutura e nunca pelo lado inferior do sensor.* 

• Colocar o Painel de sensores Reveal a ser testado no painel antimicrobiano com a patilha no canto 
superior esquerdo adjacente ao poço A1, como mostrado na Imagem 4. 
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Imagem 4. Colocar o Painel de sensores Reveal a ser testado no painel 
antimicrobiano com a patilha no canto superior esquerdo, adjacente ao poço 
A1. 

 

• Abrir a gaveta do selador premindo o botão rodeado pela LED verde.  Se o selador não estiver a 
mostrar um LED verde, não está pronto para selar. 

• Colocar o painel na gaveta do selador (consultar as INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SELADOR 
SPECIFIC REVEAL (DML-00006)) com o poço A1 no canto superior esquerdo (como quando virado 
para o instrumento) (ver Imagem 5). Assegure-se de que o painel foi acomodado na fase de carga 
pressionando suavemente as extremidades do painel.   

 
Imagem 5. Colocar o painel com a moldura na gaveta do 
selador com a aba no canto superior esquerdo 

 
 

• Fechar gentilmente a gaveta até ouvir o som de um clique.  

• O selador selará automaticamente o painel assim que a gaveta estiver fechada e ejetará a gaveta 
aberta assim que a selagem estiver completa. Se a amostra não se ejetar ou o selador não 
funcionar como pretendido, contactar o apoio ao cliente. NÃO forçar a abertura da gaveta, pois isto 
pode danificar o selador. 

• CUIDADO: O Ensaio AST Reveal pode ficar quente depois do processo de selagem. 

• Inspecionar o painel para garantir que não há sinais de selagem imprópria, como bolhas de ar. Se a 
selagem não estiver correta, contactar o apoio ao cliente. Nunca tentar voltar a selar um painel 
selado. 

• Após a selagem, consultar as INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO SPECIFIC REVEAL para a colocação do 
PAINEL DE SENSORES REVEAL no SPECIFIC REVEAL. 

10. Controlo de qualidade 

A aceitabilidade dos agentes antimicrobianos deve ser verificada testando organismos com pontos de rutura e 
gamas CIM conhecidas, ver Quadro 1 abaixo Controlo de qualidade da subcultura de estirpes e manutenção. 
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• Estirpar estirpes de CQ de um caldo congelado para uma placa de ágar de sangue (subcultura F1). 
Incubar as placas ao contrário a 37 °C durante a noite. Após incubação a 37 °C durante a noite, a placa 
F1 pode ser armazenada a 4 °C durante uma semana. Recomenda-se a preparação semanal de uma 
subcultura fresca de F1 a partir do material congelado. 

• Fazer a subcultura das estripes de CQ da placa F1 para uma placa de ágar de sangue para obter uma 
subcultura F2. Incubar as placas ao contrário a 37 °C durante a noite ou conforme necessário, até 
haver crescimento suficiente para criar um padrão de McFarland de 0,5. Deve ser preparada uma 
nova subcultura F2 antes de cada dia de testes de CQ.  
 

10.1. Preparação do Painel AST Reveal para CQ 

 

• Retirar os painéis a serem utilizados do armazenamento. Não utilizar se a integridade da embalagem 
for comprometida (não selada, perfurada ou rasgada). 

 

10.2. Inoculação do Painel Reveal AST para CQ 

 
• Preparar um McFarland 0,5 numa solução salina estéril, selecionando 2-3 colónias isoladas de uma 

placa F2 fresca (não mais de 24 h) utilizando um McFarland Standard 0,5 ou um nefelómetro. 
• Fazer uma diluição de 1:200, adicionando 125 µL do McFarland em 25 mL de água Pluronic e inverter 

suavemente 8-10 vezes para assegurar que a suspensão fica homogénea.  
• Decantar a suspensão Pluronic no tabuleiro reidratador/inoculador, assegurando uma distribuição 

uniforme dentro do tabuleiro. 
• Utilizando um dispositivo reidratador/inoculador, transferir 115 µL da amostra para cada poço do 

painel. 
 

10.3. Selagem dos painéis 

Consulte a secção 9.3 para obter instruções sobre a selagem dos painéis. 

10.4. Estirpes de controlo de qualidade 

Os resultados do Reveal para os organismos de controlo recomendados pela American Type Culture Collection 
(ATCC) estão listados na tabela seguinte.  

Tabela 1: Painel AST GN01 do Teste de controlo de qualidade de suscetibilidade antimicrobiana 

Antimicrobiano 
Gama de 

concentrações 
do painel 

E. coli ATCC® 
25922 

P. aeruginosa 
ATCC® 27853 

K. pneumoniae 
ATCC® 700603 

K. pneumoniae 
ATCC BAA-

2814 

Amicacina 4-16 ≤4 ≤4   

Ampicilina 4-8 ≤4-8  >8  
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Antimicrobiano 
Gama de 

concentrações 
do painel 

E. coli ATCC® 
25922 

P. aeruginosa 
ATCC® 27853 

K. pneumoniae 
ATCC® 700603 

K. pneumoniae 
ATCC BAA-

2814 

Amoxicilina-ácido 
clavulânico: 

4/2-16/2 
≤4-8  ≤4-16 

 

Aztreonam 1-16 ≤1 2-8 8- >16  

Cefepima 0,125-64 ≤0,12 0,5-4 0,5-2  

Cefotaxima 0,125-4 ≤0,12 >4   

Cefoxitina 8-16 ≤8    

Ceftazidima 0,125-64 ≤0,12 1-4 16-64  

Ceftazidima/avibactam 
0.25/4, 1/4-

16/4 
≤0,25-0,5 0,5-4 0,25-2 

 

Ceftazidima/ácido 
clavulânico 

0,25/4-8/4 
Neg  Pos 

 

Ceftolozane/tazobactam 1/4-4/4 ≤1 ≤1 ≤1-2  

Ciprofloxacina 0.06, 0.25-1 ≤0,06 0,12-1   

Ertapenem 0,12-1 ≤0,12    

Gentamicina 2-4 ≤2 ≤2   

Imipenem 1-8 ≤1 1-4 ≤1  

Levofloxacina 0,25-1 ≤0,25 0,5-4   

Meropenem 0,12-8 ≤0,12 0,12-1   

Meropenem/Vaborbactam 2/8-8/8 ≤2 ≤2  ≤2 

Piperacilina 8-16 ≤8 ≤8   

Piperacilina - tazobactam 4/4-16/4 ≤4 ≤4-8 8- >16  

Tigeciclina 0,5-1 ≤0,5    

Tobramicina 2-4 ≤2 ≤2   

Trimetoprim-
Sulfametoxazole 

2/38-4/76 
≤2 >4  

 

 

11. Interpretação dos resultados 

11.1. Resultados de suscetibilidade  

Uma vez que a identificação do organismo é fornecida ao sistema por algum ensaio de identificação aprovado 
pela FDA ou certificado pela CE-IVD, o sistema gera concentrações inibitórias mínimas (CIM) e interpretações 
(resultado SIR) para cada antimicrobiano com base nos atuais pontos de rutura EUCAST/CASFM.  A coluna SIR 
do relatório do paciente apresenta as seguintes interpretações: 

• S = suscetível 

• I = exposição suscetível, aumentada 

• R = resistente 

12. Características de desempenho 

As características de desempenho dos Ensaios AST Reveal foram estabelecidas em avaliações em vários 
laboratórios clínicos.  
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12.1. Limitações 

Para as seguintes combinações de espécies-medicamento, realizar um método alternativo de ensaio antes da 
comunicação dos resultados: 
Piperacilina/tazobactam: C. freundii, K. aerogenes, K. oxytoca 
 
Para as seguintes combinações de espécies-medicamento, o Reveal pode produzir um resultado resistente 
que pode ser suscetível de acordo com o método de referência. Se forem críticos para os cuidados do 
paciente, confirmar estes resultados com um método alternativo: 

• Ceftolozane/tazobactam com E. cloacae e K. aerogenes 

• Imipenem com K. aerogenes   

• Ertapenem com E. cloacae  

• Meropenem/vaborbactam com K. pneumoniae e K. aerogenes 

• Amoxicilina/clavulanato com K. oxytoca 
 
Para as seguintes combinações de espécies-medicamento, o Reveal pode produzir um resultado suscetível que 
pode produzir um resultado resistente de acordo com o método de referência. Se forem críticos para os 
cuidados do paciente, confirmar estes resultados com um método alternativo. 

• Cefoxitina e K. oxytoca  

• Imipenem com E. cloacae e K. oxytoca 

• Ertapenem com K. oxytoca 

• Ceftazidima/avibactam com E. coli e K. aerogenes  

• Piperacilina/tazobactam com Proteus mirabilis 
 
A capacidade do sistema Reveal para detetar resistência á amicacina ceftazidima/avibactam, meropenem, e 
meropenem/vaborbactam em C. koseri é desconhecida porque os organismos resistentes não estavam 
disponíveis na altura dos testes comparativos. 

 
 

 


