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Data Sheet 

Novo azul de metileno 
 
 
Dispositivo médico-diagnóstico in vitro 
BASIC UDI: 080339762W01030708X8 
IVD na Classe A, Reg. UE 2017/746  

 
 

Código Corte/unidade de venda UDI-DI 
05-B14003 150 ml 08033976233563 

 
 

Packaging Recipiente primário: frasco em polietileno de alta densidade (PEHD). Capacidade útil 150 
ml. Cor branca de recobrimento. Tampa em PEHD com selo de vedação total. 
 
Rótulo em PVC resistente ao desgaste e à água, álcool, solventes. Tinta anti-riscos resistente 
à água e ao álcool. 
 

Finalidade prevista Preparado para o processamento de amostras histológicas a examinar em microscopia 
ótica. 
 

Aplicação Identificação e contagem dos reticulócitos no sangue periférico. Identificação dos parasitas 
presentes no sangue. Avaliação dos esfregaços vaginais. 
 

Princípio A espécie química que compõe o novo azul de metileno cora selectivamente os reticulócitos 
e permite a sua evidenciação. 
 

Método Contagem dos reticulócitos e identificação dos parasitas 
1) Misture uma parte (duas gotas) de sangue com uma parte de corante utilizando uma 

pipeta para a contagem dos glóbulos brancos. 
2) Agite a mistura e aguarde 15 – 10 minutos 
3) Deite uma gota da suspensão na lâmina, espalhe e deixe secar ao ar. 
4) Examine ao microscópio. 
 
Esfregaços vaginais 
1) Deite 1 – 2 gotas de corante diretamente no esfregaço. 
2) A lâmina fica imediatamente pronta para a leitura (é aconselhável fazê-la no espaço de 

1 hora). 
 

Resultados Reticulócitos : azuis 
Esfregaços vaginais : várias tonalidades de azul 
 

Componentes Componentes CAS CE Index 

Azul de metileno new 6586-05-6 2295166 - 

Oxalato de potássio 6847-48-5 2095068 - 

Água desionizada    
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Data Sheet 

Advertências e 
precauções 

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. 
 

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

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: 2 anos. 

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

legislação vigente. 
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