
Uranotest®
Quattro

Diagnóstico das 4 patologias vectoriais 
mais frequentes na Península Ibérica 
através de um único teste



Especificações Características:

Finalidade: Detecção simultânea de anticorpos de Leishmania           
                                          infantum, Ehrlichia canis, Anaplasma platys e 
                                          antigénio de Dirofilaria immitis
Amostras:                         Sangue total, soro, plasma.
Sensibilidade: Leishmania 97 % versus IFI
                                         Ehrlichia 95 % versus IFI
 Dirofilaria 94 % versus necropsia
                                         Anaplasma 96 % versus IFI
Especificidade: Leishmania 99 % versus IFI
                                         Ehrlichia 94.6 % versus IFI
 Dirofilaria 100 % versus necropsia
                                         Anaplasma 99 % versus IFI
Tempo de realização: 2 minutos.
Tempo de leitura: 15 minutos.
Apresentação: Caixas de 5 testes e caixas de 10 testes.

Nº de registro em Portugal: Nº de AV: 885/00/18PUVPT 
Inclui selo para passaporte sanitário e tubos de EDTA para colheita de 
sangue.

Detecção de antigénios de Dirofilaria immitis e 
anticorpos de Leishmania infantum, Ehrlichia 
canis e Anaplasma platys em sangue, soro ou 
plasma.

Permite realizar um exame completo de saúde 
com um volume de amostra de apenas 20 µl por 
parâmetro.

Conservação à temperatura ambiente: não ocupa 
espaço no frigorífico, poupança de tempo por não 
necessitar de adaptação à temperatura ambiente 
e comodidade para utilizar em domicílios.

Técnica de imunocromatografia de apenas 2 
passos: facilidade, poupança de tempo e menos 
erros.

Uranotest®

Quattro

Uranotest® Quattro: uma visão completa do 
estado de saúde através de um único teste.
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Uranotest® Quattro: Um procedimento fácil 
com informação completa

Uranotest® Quattro: um bom protocolo, a chave para uma 
medicina preventiva eficaz

Protocolos imprescindíveis

Quando realizar o 
Uranotest® Quattro?

Check-up anual em áreas de alta prevalência de 
doenças transmitidas por vectores

Cão com sintomatologia inespecífica comum a 
qualquer uma das patologias detectadas pelo 
Uranotest® Quattro

Verificação da saúde antes de adoptar

20 µl de sangue, soro ou 
plasma em cada pocinho 
da amostra

3 gotas da solução tampão 
reveladora em cada 
pocinho da amostra

Interpretar o resultado aos 
15 minutos

Protocolos recomendáveis

Exame após as férias de cães que visitaram 
áreas de risco

Verificação prévia para doação de sangue



4 razões para que o Uranotest® Quattro 
faça parte do seu protocolo de diagnóstico

1 2 3 4Diagnóstico 
completo a 
um preço 
económico

Técnica de 
fácil elaboração

Um único tes-
te: diagnóstico 
das doenças 
vectoriais mais 
frequentes na 
Península 
Ibérica

Facilidade de 
conservação
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