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IDEXX LegiolertTM

Quanti-Tray®/LegiolertTM

Deteção fácil e precisa de Legionella pneumophila

Análises de rotina simplificadas

Cor castanha indica um resultado positivo por cultura

Tempo de preparação das amostras reduzido, face aos 
métodos tradicionais

Fácil

Rápido

Preciso

Fluxo de trabalho simplificado, com tempo de intervenção
inferior a 2 minutos.

Resultados confirmados em 7 dias, sem passos adicionais.

Tempo de leitura reduzido, comparado com os métodos 
tradicionais por cultura.

O procedimento de controlo de qualidade pode realizar-se em 
15 minutos.

Deteta especificamente Legionella pneumophila, a principal 
causa de legionelose1

Elimina a interpretação subjetiva dos métodos tradicionais

quantifica Legionella 
pneumophila em 7 dias.

proporciona resultados 
segundo o método do número 
mais provável (NMP) até 
2272 por amostra de 100ml.
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IDEXX Water, Units 1b and 1c, Newmarket Business Park, Newmarket, Suffolk. CB8 7ER.

Fácil e preciso

 Água potável

 Água não potável

Meça a dureza
da amostra de 
água potável e
adicione o
suplemento de
Legiolert™ 
correspondente

Adicione o reagente 
à amostra de 
água e agite até 
que se dissolva.
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Adicione o reagente 
ao diluente estéril.

Trate a amostra
de água não
potável com o
pré-tratamento
Legiolert™.
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Adicione a 
amostra 
pré-tratada
à mistura de 
reagente.
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Verta a amostra 
no Quanti-Tray®/
Legiolert™++

.

Sele com o 
Quanti-Tray® 

Sealer PLUS® e 
incube durante 7 
dias.

Leia os resultados:
Todos os poços
castanhos ou 
turvos são 
positivos para
Legionella
pneumophila.

Quanti-Tray®/Legiolert™ proporciona 
resultados segundo o método do número 
mais provável (NMP) até 2272 por amostra 
de 100 ml.

++ Legiolert e Quanti-Tray/Legiolert apenas podem ser usados com o Sealer PLUS.

Referência: 1. Brunette G. CDC Health Information for International Travel 2016
(The Yellow Book). Oxford University Press; 2015
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