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Reagente auxiliar para a determinação de grupos 
sanguíneos

APLICAÇÕES
- Estudos de doadores e pacientes antes de uma transfusão 

sanguínea.
- Provas perinatais como as que se realizam pela suspeita 

de doença hemolítica do recém nascido.
- Determinação do fenotipo da maior parte das tipagens san-

guíneas em que sejam utilizados anticorpos incompletos.
- Investigação sorológica de anemia hemolítica autoimune.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
Os anticorpos completos aglutinam os glóbulos vermelhos 
quando se unem com seus antígenos específicos, enquanto 
que os anticorpos incompletos não podem produzir essa 
aglutinação.
A Albúmina Bovina 30% é utilizada nestes casos como 
agente acelerador, para permitir a evidência das aglutinações.

REAGENTE FORNECIDO
Albúmina Bovina 30%: solução de albumina sérica bovina 
ao 30%.

REAGENTES NÃO FORNECIDOS
Reagentes para a determinação de tipagens sanguíneas.

INSTRUÇÕES PARA USO
Albumina Bovina 30%: pronta para uso.

PRECAUÇÕES
O reagente é para uso diagnóstico "in vitro".
Utilizar os reagentes observando as precauções habituais 
de trabalho no laboratório de análises clínicas.
Todos os reagentes e as amostras devem ser descartadas 
conforme à regulação local vigente.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
O Reagente Fornecido é estável sob refrigeração (2-10oC) 
até a data do vencimento indicada na embalagem.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO 
DOS REAGENTES
Descartar o reagente se observa-se contaminação do 
mesmo.

MATERIAL NECESSÁRIO (não fornecido)
- Centrífuga
- Banho-maria a 37oC
- Tubos para hemólise

PROCEDIMENTO
Existem diferentes métodos sorológicos para a determi-
nação de tipagens sanguíneas nos que se utiliza albu-
mina, podendo ser recomendável o seguinte:
1- Adicionar num tubo de hemólise 1 gota de suspensão 
ao 5% em solução fisiológica de glóbulos vermelhos 
lavados.
2- Centrifugar 20 segundos a 3.500 rpm e descartar o 
sobrenadante.
3- Adicionar 4 gotas de soro a provar no botão de gló-
bulos vermelhos.
4- Misturar perfeitamente e incubar a 37oC durante 60 minutos.
5- Adicionar 2 gotas de Albúmina Bovina 30%.
6- Incubar novamente o tubo durante 30 minutos a 37oC.
7- Resuspender as células e observar macroscopicamen-
te se foi realizada a aglutinação.

APRESENTAÇÃO
- 1 x 10 ml (Cód. 1443151).

REFERÊNCIA
- American Association of Blood Banks - "Technical Manual" 

- Seventh Edition. Lippincott Company, 1977.

Al bú mi na Bovi na 30% 
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Símbolos
Os seguintes símbolos são utilizados nos kits de reagentes para diagnóstico da Wiener lab.

C
Este produto preenche os requisitos da Diretiva 
Europeia 98/79 CE para dispositivos médicos de 
diagnóstico "in vitro"

V Uso médico-diagnóstico "in vitro"

X Conteúdo suficiente para <n> testes

H Data de validade

l Limite de temperatura (conservar a)

Não congelar

F Risco biológico

Volume após a reconstituição

 Cont. Conteúdo

g Número de lote h Número de catálogo

Calibr. Calibrador

b Controle

b Controle Positivo

c Controle Negativo

i Consultar as instruções de uso

Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Caústico

Irritante

P Representante autorizado na Comunidade 
Europeia
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