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Diagnóstico Veterinário
Amplie sua gama de testes nos Sistemas IMMULITE 1000, 2000 e 2000 XPi 

A família IMMULITE oferece também testes de
diagnósticos para os profissionais da área
veterinária.

Distúrbios da Tireoide – TSH, T4 Total e T4 Livre

O hipotireoidismo é considerada a desordem endócrina mais comum em
cães. O caso mais comumente diagnosticado é o tireoidismo primário, cuja
produção adequada de hormônios tireoidianos fica comprometida. Com
este diagnóstico, o nível de TSH eleva-se e há a diminuição dos níveis de T4
Livre e T4. Uma vez iniciado o tratamento de reposição hormonal, é muito
importante que se faça regularmente o acompanhamento dos níveis de hor-
mônios no sangue para assegurar a dosagem adequada da medicação.1

Já o hipertireoidismo é o distúrbio endócrino mais comum em gatos
adultos. A doença altera o metabolismo de vários órgãos devido ao excesso
de T4 Livre e T4 no sangue, podendo assim causar hipertensão e arritmias
cardíacas. Para auxiliar no diagnóstico e monitoramento destes distúrbios,
um simples exame de sangue pode ser realizado incluindo a análise dos
hormônios T4, T4 Livre e TSH.2

Doença do Pâncreas – TLI (imunorreatividade tipo tripsina)

A insuficiência pancreática exócrina (EPI) é a grande causadora de diarreia
crônica em cães³. O diagnóstico agora pode ser feito por meio de uma simples
medição de TLI no soro do animal  auxiliando na avaliação clínica da função
exócrina do pâncreas, mais precisamente no diagnósticos de EPI.4

Testes específicos para veterinária, incluindo  TSH, T4, e T4 Livre estão
disponíveis nos Sistemas IMMULITE® 1000 e IMMULITE® 2000/2000XPi.
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Especificações dos Ensaios

TSH T4 Total T4 Livre TLI *

Tipo de Amostra Soro Soro Soro Soro

Volume da Amostra 25 µL 20 µL (30µL)* 10 µL 20 µL (25µL)*

Sensibilidade
Analítica

0.01 ng/mL 0.12 μg/dL 0.10 ng/dL
(0.126 ng/dl)**

0.3 ng/dL

Intervalo de 
Calibração

Até 12  ng/mL 0.5 –15 µg/dL 0.3–6 ng/dL Até 50  ng/mL

Incubação 60 minutos 30 minutos 30 minutos 30 minutos

Informações sobre Pedidos

 Número no Catálogo Descrição Código do Teste

LKKT1 IMMULITE/IMMULITE 1000 TSH Canino kits –100 testes 10380519

L2KKT6 IMMULITE 2000/2000 XPi TSH Canino kits –600 testes 10380533

LKCT1 IMMULITE/IMMULITE 1000 T4 Total Canino kits –100 testes 10380521

L2KCT2 IMMULITE 2000/2000 XPi T4 Total Canino kits – 200 testes 10380531

LKVF41 IMMULITE/IMMULITE 1000 T4L Veterinário kits –100 testes 10484864

L2KVF42 IMMULITE 2000/2000 XPi T4L Veterinário kits –200 testes 10484863

L2KLI2 IMMULITE 2000/2000 XPi TLI Canino kits –200 testes 10380534

K9TCM Módulo de Controle Tireóide Canino 10385585

K9CON Canine Control Module 10385584
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* Sistemas IMMULITE 2000 e  IMMULITE  2000 Xpi
**Sistemas IMMULITE  e  IMMULITE  1000


