
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

Soluções rápidas de teste ao SARS-CoV-2 em 
águas residuais  
O líder de deteção precoce 

 

O teste de águas residuais é uma ferramenta importante na luta contra a COVID-19, dando resultados rápidos e não 

invasivos sobre a saúde de grandes populações ou populações específicas, incluindo municípios, lares de idosos e 

dormitórios. A monitorização de águas residuais para detetar infeções pelo SARS-CoV-2 tem-se revelado uma 

poderosa ferramenta de alerta precoce para identificar portadores assintomáticos. 

 

O novo teste de águas residuais COVID-19 do nosso parceiro LuminUltra, torna o processo de teste de águas 

residuais mais rápido e fácil, eliminando a necessidade de equipamento especializado adicional e/ou de experiência 

laboratorial. 

 

Uma solução completa: desde a amostra até ao 
resultado 
• Inclui todo o material necessário para testar águas 

residuais, incluindo reagentes de isolamento, ensaio e 

dispositivo GeneCount® qPCR. 

Resultados rápidos e acionáveis 
• A inovação patenteada simplificou o processo para 

fornecer resultados em horas - em vez de dias ou 

semanas. 

Teste flexível onde necessitar 
• Os dispositivos GeneCount® são compactos e portáteis; 

o teste pode ser feito no local. 

• Execute testes COVID-19 adicionais com o dispositivo 

GeneCount®, incluindo testes de superfície, ar e 

diagnósticos clínicos para um protocolo de teste 

completo 

• Peça uma lista completa de ensaios industriais para 

outros microrganismos para monitorizar o sistema  
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O RNA viral extraído está agora 

concentrado nas esferas magnéticas 

C O M O  F U N C I O N A   
  

                   Colectar a amostra 

  

Combine a amostra, lysis buffer e 

esferas magnéticas 

  

Precipite as esferas magnéticas ao 

aplicar o íman 

  
 

Execute as etapas de lavagem e 

adicione tampão de eluição para 

eluir o RNA para análise 

  

Misture RNA purificado com 

reagentes e meça o SARS-CoV-2 

no dispositivo GeneCount qPCR 

  

Resultados quantitativos 

relatados como cópias 

de genes/mL 

Componentes 

• Conjunto de equipamentos GeneCount® qPCR. 

• Conjuntos para concentração viral e extração de 

RNA patenteados. 

• Reagente qPCR com target e painel de ensaio. 

• Consumíveis. 

 

 

 

A LuminUltra tem desenvolvido soluções inovadoras de teste há 25 anos. Desde março, a empresa expandiu a 

sua oferta com reagentes de testes clínicos COVID-19. Clientes em mais de 80 países confiam na tecnologia da 

LuminUltra. A WASE é o seu único representante oficial em Portugal, contacte-nos hoje em geral@wase.pt. 
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