
Mais Rápido, Mais Fácil, Melhor

Métodos PCR em Tempo Real  • Testes Alimentares
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iQ-Check, A sua solução para  
a segurança alimentar

Resultados Verdadeiramente 
Rápidos 
Acelere a libertação dos produtos acabados e lotes em 
processo. Devido à elevada sensibilidade e especificidade 
do PCR em tempo real, um único enriquecimento de um 
dia para outro é suficiente para a obtenção de resultados 
equivalentes ou melhores do que a ISO ou outros métodos 
de referência. Encontram-se disponíveis protocolos com 
resultados em apenas 12 horas.

Tecnologia Comprovada
Com base na amplificação genética através da reação de 
polimerização em cadeia (PCR) e deteção em tempo real, 
os kits iQ-Check utilizam os iniciadores do ADN e sondas 
fluorescentes específicos do organismo alvo. A deteção 
de um sinal fluorescente para as sequências amplificadas 
visadas indica a presença do agente patogénico na amostra 
a ser testada.

Para uma melhor exatidão, o teste foi concebido como 
um ensaio multiplex: as sondas e os iniciadores para o 
ADN alvo e o controlo interno estão na mesma mistura 
de reação, rotulada com diferentes fluoróforos. O controlo 
interno avalia a eficácia de cada reação de amplificação 
por determinação da presença de fatores inibitórios e 
assegurando a fiabilidade dos resultados negativos.

Uma solução completa
n   Reagentes padronizados: 

- Meios de enriquecimento
 - Kits iQ-Check de PCR em tempo real
 - Ágares cromogénicos
n  Testes bioquímicos de confirmação
n   Equipamentos e software validados: 

-  Solução de automação integrada para preparação  
de amostras

 - Sistemas de deteção de PCR em tempo real da Bio-Rad
 - Interpretação e rastreabilidade automatizadas dos dados
 -  Liberdade para operar a nível de equipamentos e 

reagentes
Resultados mais rápidos
n   Resultados de testes em poucas horas após o 

enriquecimento
n  Resultados de Salmonella e E. coli O157:H7 em menos  

de 12 horas para carnes cruas
n Confirmação de colónia com ágar cromogénico validado
Facilidade de utilização
n  Reagentes prontos a usar
n  Procedimentos automatizados ou manuais simples de 

extração do ADN com produção elevada
n Leitor de códigos de barras para configuração de placas
n Amplificação, deteção e interpretação automatizadas
Risco mínimo
n  Controlos positivos, negativos e internos de inibição  

de PCR para resultados exatos e fiáveis
n Sem passos pós-PCR para risco mínimo de contaminação
Resultados de alta qualidade
n  VALIDAÇÃO NF certificada conforme o protocolo  

ISO 16140
n Validado por AOAC-RI, Health Canada, NordVal
Flexibilidade total
n   Até 94 amostras por série
n �Todos os agentes patogénicos podem ser processados 

em paralelo na mesma placa
n Equipamento para produção baixa ou alta
n Software aberto
Rastreabilidade
n  Automação, ligação LIMS e/ou leitor de códigos de barras 

disponíveis
n Direitos de acesso diferentes
n  O relatório de dados completo inclui todas as informações 

relativas à análise 

iQ-Check: enriquecimento único de 8 a 24 horas

iQ-Check
PCR em tempo real

Métodos  
de referência  
padronizados

Ágar seletivo

Resultados  PCR

Resultados

Enriquecimento

Testes 
bioquímicos

EnriquecimentoEnriquecimento

O sistema iQ-Check® tira o máximo partido do 
PCR em tempo real para fornecer uma solução 
mais rápida e fiável nos testes alimentares de 
agentes patogénicos. Concebido tendo em 
mente o controlo de qualidade e os laboratórios 
de serviço, o iQ-Check ajuda a garantir o melhor 
controlo microbiológico de produtos alimentares 
e do ambiente industrial. Abrangendo uma 
ampla gama de testes e instrumentos para 
satisfazer diferentes necessidades, o iQ-Check 
é um sistema flexível e aberto que oferece 
aos laboratórios industriais de microbiologia 
rapidez de controlo e reação nos respetivos 
procedimentos HACCP.

dia 1 dia 2 dia 3 dias 4–7



Campylobacter spp.

Cronobacter spp.

E. coli O157:H7

Listeria monocytogenes

Listeria spp.

Salmonella spp.

Salmonella Enteritidis

Genes de virulência STEC*

7 grupos O principais STEC 7*

O software CFX Manager controla todas as operações 
nos sistemas de deteção de PCR em tempo real CFX96 e 
MiniOpticon e integra a configuração de funcionamento do 
iQ-Check Prep.

n   Facilidade de utilização
n   Integração da preparação automatizada de amostras, 

análise automatizada e interpretação completa de 
todos resultados iQ-Check, além de acesso completo 
aos gráficos e dados de amplificação

n   Os dados podem ser importados/exportados de/para 
um LIMS

n  Os relatórios podem ser arquivados
n   O mesmo computador pode processar até 4 

instrumentos CFX96 ou 1 MiniOpticon
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CFX Manager™ Software
Industrial Diagnostic Edition

359-3893

Version 2.1

CFX Manager 
Software - 
Edição Diagnóstico  
Industrial

Termociclador de base MJ Mini™ C1000 Touch™

Capacidade de amostras 48 poços  96 poços

Fonte de luz 48 LED azul-verde 6 LED filtrados no  
  shuttle óptico

Deteção óptica 2 fotodíodos 6 fotodíodos no 
  shuttle óptico

Intervalo de excitação 470–500 nm 450–684 nm

Intervalo de deteção 523–700 nm 510–730 nm

Capacidade multiplex Até 2 alvos Até 5 alvos

Opções de conectividade         1 unidade Até 4 unidades 
  de 1 PC

Taxa máxima de subida 2,5°C/seg 2,5°C/seg 
de temperatura

Capacidade do gradiente Sim Sim

Intervalo do gradiente 35–99°C 30–100°C

Intervalo diferencial      16°C 1–24°C
da temperatura 

Dimensões (L x P x A) 18 x 32 x 33 cm  33 x 46 x 36 cm

Peso 6.8 kg 21.4 kg

MiniOpticon
CFX96 Touch
Deep Well 

 AOAC VALIDAÇÃO NF  Health Canada  NordVal Método iQ-Check
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* Sem Carta de Objeção por parte da USDA



O seu laboratório realiza mais de  
500 testes num turno de 8 horas

        

      

Solução Manual 
Protocolo de Quatro Passos

Enriquecimento da amostra

Extração de ADN — Recolher amostra enriquecida e células da lise

Preparação + amplificação PCR — Adicionar ADN extraído a poços PCR

Análise, interpretação e criação de relatório automatizadas

Enriquecimento

o

Extração e configuração PCR Deteção Resultados

1

2

3

4

Solução completa 
Desenvolvida como flexível e aberta, a solução iQ-Check pode 
ser manual ou automatizada. Uma única amostra ou até 94 
amostras podem ser analisadas em instrumentos mais pequenos 
(48 poços) ou instrumentos de produção mais alta (96 poços).

Cada instrumento de PCR em tempo real da Bio-Rad oferece 
um desenho modular único associado a óptica de alta 
resolução para a deteção da sequência alvo através da química 
de deteção fluorescente.

Ao associar instrumentação de PCR em tempo real, software 
fácil de usar e potentes kits e meios de PCR da Bio-Rad, pode 
obter de forma consistente dados de alta qualidade de PCR 
em tempo real para todas as aplicações de testes alimentares 
e ambientais. A automação confere rastreabilidade e confiança 
adicionais.

Solução Automatizada
Fluxo de Trabalho da Solução iQ-Check® Prep 

Carregue as amostras enriquecidas numa placa de poços profundos de acordo 
com a lista de trabalho

Carregue os consumíveis, reagentes e amostras e execute o sistema iQ-Check Prep

Execute PCR em tempo real e obtenha os resultados

Enriquecimento Processamento Deteção Resultados

1

2

3

5 μl



Solução iQ-Check Prep
iQ-Check Prep é uma plataforma para manipulação de líquidos 
que realiza a extração do ADN e a configuração da placa de PCR.

Concebida para utilizar toda a nossa gama de kits de deteção 
de agentes patogénicos alimentares iQ-Check e sistema de PCR 
em tempo real CFX96 Touch™ Deep Well, oferece uma solução 
automatizada completamente integrada para teste de agentes 
patogénicos alimentares.

A facilidade de utilização e rastreabilidade ideais são obtidas 
usando o software IDE CFX Manager™. 

A solução iQ-Check Prep oferece mais confiança, melhor 
reprodutibilidade e robustez aos laboratórios de testes rotineiros.

Encaixa-se perfeitamente no fluxo de trabalho do laboratório e 
constitui uma solução ideal para laboratórios de testes de média 
a alta produtividade.

O seu laboratório realiza até 250 testes 
num turno de 8 horas

O seu laboratório realiza mais de  
500 testes num turno de 8 horas

Produtividade

n  Incluindo preparação de amostras e tempo de recarga, é necessário 
um instrumento iQ-Check Prep com um CFX96 Touch Deep Well 
(instrumento de PCT em tempo real)

n   Basta adicionar mais um instrumento CFX

Kits iQ-Check Prep,  
CFX96 Touch Deep Well e iQ-Check

Sistema de Deteção PCR em 
Tempo Real MiniOpticon™

Sistema de Deteção PCR em Tempo 
Real CFX96 Touch Deep Well

O sistema MiniOpticon 
é um dos sistemas mais 
pequenos e portáteis 
disponíveis para 
aplicações de PCR em 
tempo real.

O sistema CFX96 Touch 
Deep Well oferece um 
desempenho multiplex 
sensível a 5 cores 
num desenho com  
96 poços.

n  A capacidade multiplex de 2 cores permite a deteção 
de uma gama de fluoróforos

n  O sistema MiniOpticon incorpora uma matriz fixa de 48 
LEDs num desenho óptico sem peças em movimento

n  Pode processar até 48 testes

n  Todos os componentes para excitação e deteção de 
fluoróforos são trazidos diretamente para cada poço 
pelo desenho óptico avançado do shuttle fotónico

n  Pode processar até 96 testes

Sistema CFX96 Touch Deep WellSistema  MiniOpticon
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Informação Relativa a Encomendas
Nº de catálogo Descrição

Reagentes
Kits iQ-Check Kits 
357-8135 iQ-Check Campylobacter kit, 96 reações  
357-8137 iQ-Check Cronobacter spp. kit, 96 reações  
357-8114 iQ-Check E.coli O157:H7 kit, 96 reações  
357-8124 iQ-Check Listeria monocytogenes II kit, 96 reações  
357-8113 iQ-Check Listeria spp. kit, 96 reações  
357-8123 iQ-Check Salmonella II kit, 96 reações  
357-8142  iQ-Check S. Enteritidis kit, 96 reações  
357-8139 iQ-Check STEC VirX kit, 96 reações  
357-8140  iQ-Check STEC SerO kit, 32 reações  

Meios para enriquecimento de amostras
355-4179 Água peptonada tamponada, 225 ml x 6 garrafas
355-5795  Água peptonada tamponada, 3 L x 4 sacos
355-5790  Água peptonada tamponada, 5 L x 2 sacos
356-4684 Água peptonada tamponada, 500 g 
355-5797 Caldo Fraser ½, 225 ml x 6 garrafas
355-5794 Caldo Fraser ½, 3 L x 4 sacos
355-5792 Caldo Fraser ½, 5 L x 2 sacos
356-4604 Base Fraser ½, 500 g
356-4616 Suplemento Fraser ½, 10 frascos
355-3454 TCS (Triptona-caseína-soja), 10 ml x 25 tubos
355-5703 LSB (caldo especial Listeria), 225 ml x 6 garrafas 
355-5793 LSB, 5 L x 2 sacos
356-4703 LSB desidratado, 500 g
356-4753 LSB, 5 kg
356-4001 SEB (Caldo de enriquecimento STEC), 500 g
356-4002 SEB (Caldo de enriquecimento STEC), 5 kg

Meios cromogénicos para confirmação
356-4748 RAPID’E.coli O157:H7 ágar, 100 g
356-4610 Suplemento de novobiocina para RAPID’E.coli O157:H7, 
 1 g garrafa 
356-4744 RAPID’Listeria spp. ágar, 500 g
356-4745 RAPID’Listeria spp. ágar, suplemento 1, 10 frascos
356-4746 RAPID’Listeria spp. ágar, suplemento 2, 10 frascos
356-3694 RAPID’L.mono ágar, 90 mm x 20 placas
356-3964 RAPID’L.mono ágar, 90 mm x 120 placas
356-4293 RAPID’L.mono ágar, Base 500 g
356-4294 RAPID’L.mono ágar, Suplemento 1, 10 frascos  
 (1 frasco qsp 500 ml)
356-4746 RAPID’L.mono ágar, Suplemento 2, 10 frascos  
 (1 frascos qsp 500 ml)
355-5294 RAPID’L.mono ágar, 190 ml + supl.
356-3971 RAPID’Sakazakii ágar, 90 mm x 20 placas
356-3963 RAPID’Salmonella ágar, 90 mm x 120 placas
356-4705 RAPID’Salmonella ágar, 500 g
356-4709 RAPID’Salmonella Cápsulas, 10 x conc.,100
356-4710 RAPID’Salmonella Cápsulas, 100
356-4712 RAPID’Salmonella Suplemento, 1 caixa qsp 100 análises

Nº de catálogo Descrição

Equipamento e material descartável 
Instrumentos 
359-4990  Industrial Diagnostic CFX96 Touch Deep Well sistema de dete-

ção de PCR em tempo real, 96 poços (360-0037 para América 
do Norte) 

359-3995  Industrial Diagnostic MiniOpticon sistema de deteção de PCR 
em tempo real, 48 poços

359-3893  CFX Manager Software Industrial Diagnostic Edition 
359-4910 Configuração do sistema iQ-Check Prep

Consumíveis para os sistemas CFX96 Touch Deep Well e MiniOpticon
HSP-96551, 2  Placas PCR Hard-Shell® 96 poços com saia, perfil baixo,  

invólucro branco, poços brancos, x 50
MLL-48511, 2 Placas PCR 48 poços perfil baixo sem saia, brancas, x 50 
MSB-1001  Película Microseal® 'B', vedação adesiva opticamente  

transparente, x 100
TLS-08511, 2  Tiras de 8 tubos PCR perfil baixo 0,2 ml sem tampas, paredes 

finas, brancas, x 120
TCS-08031, 2  Tiras ópticas planas de 8 tampas, para tubos e placas  

de 0,2 ml, ultratransparentes, x 120

Consumíveis para extração de ADN
224-01101, 2  Tubos cónicos, 1,5 ml, com tampas de rosca com junta  

de vedação circular instalada, esterilizados, x 500
359-4900 Placa de poços profundos de 1 ml, 96 poços, x 50
360-00401 X-Pierce Films, x 100
359-39772 X-Pierce Films, x 100

Consumíveis para iQ-Check Prep
359-4900 Placa de poço profundo de 1 ml, x 50
359-4901 Tubo para mistura PCR de 5 ml, x 50
359-4902 Pontas 50 µl, x 5760
359-4903 Pontas 1000 µl, x 3840
359-4904 Reservatório 60 ml, x 28  
HSP-9955   Placa PCR invólucro rígido com código de barras  

(HSP-9955XTU para América do Norte)

X-Pierce is a trademark of Excel Scientific, Inc.

Notice regarding Bio-Rad thermal cyclers and real-time systems:  
These products are covered by one or more of the following U.S. patents or their foreign counterparts owned by Eppendorf AG:  
U.S. Patent Numbers 6,767,512 and 7,074,367.

Hard-Shell plates are covered by one or more of the following U.S. patents or their foreign counterparts owned by Eppendorf AG:  
U.S. Patent Numbers 7,347,977; 6,340,589; and 6,528,302.

(1)  Para artigos encomendados na América do Norte, aplicam-se os seguintes números de 
catálogo:  MLL-4851XTU, TLS-0851XTU, TCS-0803XTU, 224-0110XTU, HSP-9655XTU

(2)  Para artigos encomendados na Europa, aplicam-se os seguintes números de catálogo: 
35MLL4851, 35TLS0851, 35TCS0803, 352240110, 35HSP-9655

Componentes do kit
Os kits iQ-Check são completos e prontos a usar, incluindo 
reagentes para preparação de amostras:

n  Reagente de lise para extração de ADN

n  Sondas fluorescentes

n   Mistura de amplificação PCR, incluindo controlo  
de amplificação interno

n   Controlos positivos  
e negativos
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