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Fast Pap 
05 - 12055 

 IVD  Dispositivo médico-diagnóstico in vitro  
Código CND: W01030708 

número de testes executáveis .... 300-500 
tempo de realização .................... 3 minutos 
validade do produto...................... 1 ano 
temperatura de armazenamento.. 15-25°C 
equipamento complementar......... - 

Fim previsto Preparado para o processamento de amostras cito-histológicas a examinar em microscopia óptica. 

Aplicação Citologia ginecológica esfoliativa, punções aspirativas por agulha fina e expectorações citológicas, 
citologia intra-operatória.  

Princípio O método prevê a utilização de 2 soluções corantes: a uma coloração nuclear azul devida à Hematoxilina 
de Harris associa-se uma coloração citoplasmática por obra da mistura polícroma IW3 que permite 
diferenciar as células e os elementos eosinófilos dos cianófilos. 

Método 1) Água destilada        10 segundos 
2) Corante nuclear - Hematoxilina de Gill 3        45 segundos 
3) Viragem em água corrente        15 segundos 
4) Desidratante - Unyhol         5 segundos 
5) Corante citoplasmático - IW3 solução corante   1 minuto 
6) Desidratante - Unyhol         5 segundos 
7) Desidratante - Unyhol         5 segundos 
8) Desidratante - Unyhol         5 segundos 
9) Diafanizante - Bio-Clear         5 segundos 
10) Diafanizante - Bio-Clear         5 segundos 
11) Bálsamo

Resultados Núcleos......................................................................................................................................... azul-roxo 
Citoplasma cianófilo....................................................................................................................Azul-verde 
Citoplasma eosinófilo...........................................................................................................................Rosa 
Citoplasma queratinizado ........................................................................................................Rosa-laranja 
Microrganismos...........................................................................................................................   Azul-roxo 
Eritrócitos .................................................................................................................      Vermelho-castanho 

Reagentes A) Corante nuclear - Hematoxilina de Gill 3 .............................................................................1 x 500 ml
B) Corante citoplasmático - IW3 solução corante ...................................................................1 x 500 ml
C) Desidratante - Unyhol (mistura alcoólica: isopropanol 75% – etanol 25%) ....................  1 x 2500 ml
D) Diafanizante - Bio-Clear  .................................................................................................. 1 x 2500 ml

Advertências e 
precauções 

O produto destina-se a ser utilizado por pessoal técnico especializado. 
O produto é classificado como perigoso. 
Leia atentamente as informações indicadas no rótulo (símbolos de perigo, frases de risco e de 
segurança) e consulte sempre a ficha de segurança, onde é possível obter informações relativas aos 
riscos apresentados pelo preparado, medidas de precaução a adoptar durante o uso e medidas de 
primeiros socorros e em caso de derrame acidental. 
Não utilize caso a embalagem primária esteja danificada.  

Conservação Conserve o preparado à temperatura ambiente. Mantenha as embalagens devidamente fechadas. 

Estabilidade Após a primeira abertura, o reagente deve considerar-se válido até à data de validade indicada, desde 
que seja correctamente conservado. 
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Eliminação Resíduo perigoso; entregue-o a empresas especializadas e autorizadas, segundo a legislação vigente. 

Data de publicação: Maio 2013 


