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WARTHIN – STARRY 
ATENÇÃO: PACKAGING E MÉTODO FORAM REVISTOS* 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÚMERO DE TESTES 
04-040903 Warthin-Starry 10 processamentos (até 4 lâminas por cada processamento) 

 

 
 
 
 
 
              

Dispositivo médico – diagnóstico in vitro                                                   Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD em Classe A, Reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230722 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Preparado para o processamento de amostras cito-histológicas a examinar em microscopia ótica. 
Método para a evidenciação das espiroquetas. 
 

PRINCÍPIO 
 

A reação argirófila baseia-se na capacidade intrínseca da parede bacteriana de atuar como agente de redução sobre o ião de 
prata presente na solução, ligando-o na forma reduzida de prata metálica. 
 

ADVERTÊNCIAS 
 

- Para as lavagens é indispensável o uso de água destilada de ótima qualidade. 
- Não use lâminas revestidas a polilissina. 
- Evite o uso de objetos metálicos (cestos, pinças). 

 
MÉTODO 

* (ATENÇÃO: O MÉTODO FOI MODIFICADO EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR) 
 

1) Hidrate a secção com água destilada. 
2) Processamento ‘impregnating solution’: introduza no recipiente 13 ml de água destilada, adicione 4,5 ml do reagente A e 20 
gotas do reagente B. Agite alguns instantes com uma vareta de vidro previamente lavada em água destilada. 
3) Introduza a secção na solução e incube durante 90 minutos a 60-70°C. 
4) Retire o recipiente da estufa e deixe arrefecer durante 5 minutos. 
5) Enquanto a reação de impregnação estiver a ocorrer, prepare o processamento da ‘developing solution’. 
Observação: é aconselhável realizar as operações indicadas durante os últimos 12 minutos da incubação iniciada no ponto 3.  
Recolha 6 ml de reagente C e transfira o segundo recipiente para lâminas disponível. Pré-aqueça em estufa a 50 °C durante 10 
minutos o reagente C e um frasco de reagente D. 
6) Transfira o reagende D no recipiente com o reagente C. Agite curtamente com uma vareta de vidro previamente lavada em 
água destilada e introduza 5 ml do reagente E agitando novamente. 
7) Introduza a secção na ‘developing solution’ que acabou de processar e coloque na estufa a 50°C durante 5 - 10 minutos. 
8) Lave em água corrente quente durante 2 minutos. 
9) Desidrate através da série ascendente dos alcoóis; xileno e bálsamo. 

 

 
A imagem é para fins ilustrativos 
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Especificações  
 

Especificações do 
método 

Tempo de execução 102 - 107 minutos 

Equipamento complementar Estufa, tina para diluição do tampão, pipeta graduada, 
vareta de vidro 

Resultados 

Espiroquetas e outros 
microrganismos: Preto 

Fundo: Castanho 
dourado 

Reagentes 

A) Solução tampão concentrada 50 ml 

B) Solução de nitrato de prata concentrada 12 ml 

C) Developing solution: 1° componente 60 ml 

D) Developing solution: 2° componente 10 x 6 ml 

E) Developing solution: 3° componente 50 ml 

Conservação 

Armazenamento 
Conserve o preparado a 2-8°C. Mantenha as 
embalagens devidamente fechadas. Conserve no 
escuro. 

Temperatura de armazenamento: 2-8°C 

Estabilidade 
Após a primeira abertura, o reagente deve considerar-
se válido e reutilizável até à data de validade indicada, 
desde que seja corretamente conservado. 

Validade 1 ano 

Advertências e 
precauções 

Classificação do produto 

O produto destina-se à utilização profissional de 
laboratório para profissionais de saúde. 
O produto é classificado como perigoso. 
Leia atentamente as informações contidas na etiqueta 
(símbolos de perigo, frases de risco e de segurança) e 
consulte sempre a ficha de segurança. Não utilize caso 
a embalagem primária esteja danificada. 
É recomendável, em caso de incidente grave, de 
informar imediatamente a Bio-Optica Milano spa e as 
autoridades competentes. 

Eliminação 
Resíduo perigoso; entregue-o a empresas 
especializadas e autorizadas, segundo a legislação 
vigente. 

 
 
 
 
 
 

REVISÃO Nº MOTIVAÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO 
001 Conformidade com o Regulamento 746 IVDR 08/03/2022 
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