
Sample to Insight

Para instruções detalhadas sobre os produtos QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT®-Plus) e o Software de análise QFT-Plus, visite www.QuantiFERON.com.

Ecrã  
principal

Introdução  
de dados

Resultados 
padrão

Resultados  
do indivíduo Relatório

Introdução dos resultados da 
execução de teste:

•	Data do ciclo

•	Número do ciclo

•	Número de lote do kit

•	Operador

Introdução dos dados do teste:

•	Colar dados brutos

•	 Introduzir manualmente  
 os dados

•	Criar e guardar o formato

•	 Introduzir a ID do  
 indivíduo

•	Calcular os resultados

Visualização dos resultados de 
controlo de qualidade (CQ):

•	APPROVADO

•	FALHOU

Visualização dos resultados do 
indivíduo:

•	Negativo

•	Positivo

•	 Indeterminado

Visualização do relatório:

•	 Imprimir o relatório  
 completo

•	Guardar o ficheiro

•	Exportar os resultados

•	Exportar os dados

•	Carregar o ficheiro

Guia rápido do Software de análise
QuantiFERON®-TB Gold Plus



A QIAGEN disponibiliza uma rede de suporte técnico internacional para os clientes do QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus). Para uma lista completa das informações de 
contacto do suporte técnico, visite www.QuantiFERON.com.

O QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) tem a marca CE. 
O QFT-Plus é um auxiliar de diagnóstico in vitro para a detecção da infecção por Mycobacterium tuberculosi (incluindo a doença) e destina-se a utilização conjunta com a 
avaliação de riscos, radiografia e outras avaliações médicas e de diagnóstico. Apenas os resultados do QFT-Plus não podem distinguir a tuberculose activa da infecção latente. 
As bulas do QFT-Plus, disponíveis em vários idiomas, bem como as informações actualizadas sobre licenciamento e avisos legais do produto, podem ser encontrados em  
www.QuantiFERON.com.

Para informações actualizadas sobre licenciamento e avisos legais do produto, consulte o respectivo guia ou o manual do utilizador do kit QIAGEN. Os manuais de instruções 
do kit QIAGEN e os manuais do utilizador estão disponíveis em www.qiagen.com ou podem ser pedidos à Assistência Técnica ou ao distribuidor local da QIAGEN.

QIAGEN
19300 Germantown Road 
Germantown, MD 20874 
EUA 
Número gratuito: 1-800-426-8157

QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1 
40724 Hilden 
ALEMANHA 
+49-2103-290

Marcas registadas: QIAGEN®, QFT®, QuantiFERON® (Grupo QIAGEN). Os nomes registados, marcas comerciais, etc. utilizados neste documento, mesmo quando não 
especificamente indicados como tal, não deverão ser considerados como não protegidos pela legislação.
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