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CellSolutions™ GluCyte™ Cell Adherent
Número do Catálogo:

GC-100NE (component of GCK-500-M)
GC-100ANE (component of GCK-500-A)
GC-25NE (component of GCK-100-M)

UTILIZAÇÃO PREVISTA
O CellSolutions™ GluCyte™ Cell Adherent (GluCyte™) é utilizado no processamento
de lâminas para avaliação microscópica de amostras de citologia em meio líquido.
Lâminas de vidro de citologia em camada fina são processados a partir das suspensões de
células usando o Automated CellSolutions e GluCyte™ Métodos manuais para
preparação da lâmina de citologia. As preparações são avaliadas para a presença de
cancro ou suas lesões precursoras por cytotechnologists e patologistas treinados para
avaliar lâminas preparadas com CellSolutions ™.
O GluCyte™ foi desenvolvido e especialmente formulado para uso com:
CellSolutions™ General Cytology Preservative (C-101)
CellSolutions™ Blue Preservative (CB-102)
CellSolutions™ Red Lytic General Preservative (CR-102)
CellSolutions™ CellSolutions™ Density Reagent (DR-101)
CellSolutions™ Glass Slides (GCK D4)
CellSolutions™ 12 ml Polypropylene Centrifuge Tubes (GCK D1)
O pessoal médico qualificado é responsável pelo processamento de amostras com
GluCyte™, assim como quaisquer passos anteriores na preparação das amostras,
incluindo colheita e preservação de amostras. O GluCyte™ é recomendado para os
seguintes tipos de processamento de preservação de amostras: urina, lavagens, fluidos
corporais, escovagens e raspagens e expetoração. Para uso diagnóstico in vitro.
RESUMO E EXPLICAÇÕES
O GluCyte™ permite a transferência e a aderência das amostras de citologia em meio
líquido nas lâminas microscópicas. As amostras podem secar nas lâminas e não
necessitam de fixação adicional. O sistema Papanicolau e outros sistemas de coloração
podem ser usados para colorir as lâminas de vidro.
COMPOSIÇÃO E INGREDIENTES ATIVOS
Substância

% em peso

N.º CAS

N.º CE

Etanol Desnaturado

23.5%

64-17-5

200-578-6
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RISCOS E PRECAUÇÕES
Frases de perigo
H226

Líquido e vapor inflamáveis

Para recomendações de prudência referem-se a SDS.
PRECAUÇÕES GERAIS
Uso luvas sem talco, uma bata de laboratório e proteção para os olhos. Precauções
universais devem ser seguidas quando se trabalha com amostras clínicas. Não deixe que
os reagentes CellSolutions™ entrem em contato com uma ferida aberta. NÃO INGERIR
(contém álcool desnaturado).
EXIGÊNCIAS DE ARMAZENAMENTO E TEMPO DE PERMANÊNCIA NA
PRATELEIRA
Guarde o GluCyte™ na faixa de temperaturas recomendadas entre 2o-30o C. A data de
vencimento do produto, que determina o tempo de permanência na prateleira, está
localizado na parte externa da embalagem do produto. O tempo de permanência do
produto na prateleira permanece válido até a data de vencimento, desde que a garrafa seja
guardada fechada e na faixa de temperaturas recomendadas entre 2o-30o C.
CONSIDERAÇÕES SOBRE A ELIMINAÇÃO
Tratar todos os produtos utilizados como material perigoso e dispor de acordo com as
exigências federais, estaduais e locais. Para considerações adicionais eliminação referemse a SDS.
COLHEITA DE AMOSTRAS
O médico recolhe a amostra usando o Rovers® Cervex-Brush ou um dispositivo de
amostragem equivalente aprovado. A cabeça da escova é removida da alça e inserida no
CellSolutions™ General Cytology Preservative Vial. O frasco é então bem fechado,
rotulado e enviado para o laboratório.
LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
1. O GluCyte™ não é um conservante líquido e não deve ser usado para o
armazenamento de amostras de citologia.
2

CellSolutions™ GluCyte™ Cell Adherent Instructions for Use
Revision: GluCyte 003
Date of Issue: February 16, 2015

2. Apenas para uma única utilização. Uma vez processada uma amostra com o
GluCyte™, o GluCyte™ não pode ser reutilizado para outra amostra.
3. Utilizar apenas consumíveis autorizados CellSolutions™ com GluCyte™. A
utilização de consumíveis de outro fabricante (por exemplo, lâminas, reagente de
densidade, etc.) não foi validada.

CellSolutions, LLC,
1100 Revolution Mill Drive Suite 1,
Greensboro, NC, 27405, USA
Phone: 336-510-1120
www.cellsols.com

CellSolutions Europe Ltd.,
Hurstbourne Cottage,
Cornwells Bank, Newick East Sussex
BN4 4RJ
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Procedimento de método manual de GluCyte™
1

Agite vigorosamente o frasco de amostra durante 10 segundos. Isto irá desagregar a maioria dos aglomerados
de células e certifique-se da homogeneidade da amostra. Aglomerados de células de diagnóstico permanecerão
em geral intactas. Transfira a amostra inteira para um tubo centrífugo de polipropileno clarificado de 12 ml
corretamente etiquetado. O(s) dispositivo(s) de recolha permanecerá(ão) no frasco.
* Adicione 2 ml de CellSolutions™ Density Gradient ao tubo de 12 ml antes da transferência da amostra se
utilizar o passo da limpeza.

2

Centrifugue o tubo num rotor horizontal a 800 x g durante 10 minutos. Certifique-se que equilibrou o
centrífugo antes de a ligar.

3

Após a centrifugação, decante cuidadosamente o líquido do tubo de centrifugação, deixando o aglomerado de
células para trás. O(s) tubo(s) deve(m) ser invertido(s) num movimento rápido para um ângulo de
aproximadamente 80º, para que o fluido escoe para baixo um lado do tubo.

4

Quando a remoção de fluido diminuir para uma gota ligeira, o(s) tubo(s) invertido(s) deve(m) ser colocado(s)
sobre uma toalha absorvente durante um minuto, até que já não haja mais resíduo de fluido na toalha. Uma vez
concluída a remoção de fluidos, retorne o(s) tubo(s) à posição vertical. Coloque o(s) tubo(s) na prateleira de
processamento.

5

Observe o tamanho do aglomerado de células e dilua com
a quantidade correspondente de água desionizada,
utilizando o dispensador de diluente. O diagrama à direita
pode ser utilizado como guia para a diluição.

6

Use o dispensador de GluCyte™ para adicionar 200ul de GluCyte™ ao tubo descartável 13x75mm (ou
12x75mm).

7

Agite vigorosamente o aglomerado de células diluído durante 5 segundos. Verifique visualmente para garantir
que o aglomerado de células está dividido. Agite vigorosamente durante mais tempo, se necessário.
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10
0

Utilizando uma pipeta de transferência, transfira 2 gotas da mistura de células para o tubo descartável
13x75mm (ou 12x75mm) contendo o GluCyte™ Cell Adherent. O material residual que permanece na pipeta
deve ser reposto no tubo de centrifugação. As amostras com um pequeno sedimento (não visível) precisarão
que lhes seja adicionado diretamente 100ul de GluCyte™ Cell Adherent no tubo de centrífugo que contém a
amostra. Misture/agite a amostra durante 5 segundos.
Use a mesma pipeta de transferência para transferir 2 gotas da suspensão GluCyte para uma lâmina de
microscópio especialmente revestida e corretamente etiquetada pousada sobre uma superfície plana. As gotas
devem espalhar-se uniformemente para um diâmetro de 12 a 14 um e secar dentro de 60 minutos numa
monocamada de células estável, circular. A pipeta pode ser colocada dentro do tubo pequeno para marcar o
local da última amostra processada.
Depois de preparada uma prateleira de lâminas, use o suporte de tubos para empurrar as lâminas para a
retaguarda do plexi-quadrado. Está agora pronto para processar lâminas adicionais. A secagem das lâminas
exige um mínimo de uma hora. Quando o processo de secagem estiver completo, as lâminas estão prontas para
coloração manual ou automatizada e deslizamento da tampa.
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