Acondicionamento e Envio de Amostra
Citologia Cérvico -Vaginal Convencional [PAPA]
Material: amostras citológicas de colo de útero, ecto e endocervical.
Volume Mínimo: 1 lâmina.
Meio de coleta: Lâmina Histológica.
Critérios de rejeição:
• Lâmina danificada, quebrada;
• Lâmina sem identificação (iniciais do nome da paciente).
• Lâmina contaminada por fungos ou outros.
Documentos
• Requisição médica*.
Estabilidade da amostra: até 30 dias.
Transporte: em temperatura ambiente.

Acondicionamento, embalagem e fixação:

Após a coleta, realizada com Espátula de Ayre e Escova Endocervical, feita a distensão em
lâmina previamente identificada com as iniciais do nome da paciente e data de nascimento, fazer a fixação imediata conforme abaixo:

Fixador Citológico de Revestimento (preferencial):
Pode-se utilizar o fixador spray ou aerossol, respeitando as instruções do fabricante. De forma geral, são realizados da seguinte forma:
• Manter o frasco na posição vertical, segurando a lâmina pela parte fosca.
A – Fixador Spray: com o frasco na posição vertical, a aproximadamente 10 cm da lâmina, borrifar 3 vezes, ou o suficiente para cobrir homogeneamente
a lâmina, sem que escorra.
B – Fixador Aerossol: com o frasco na posição vertical, a aproximadamente 10 cm da lâmina, aplicar o fixador com volume suficiente para cobrir
homogeneamente a lâmina, sem que escorra. Armazenar a lâmina em frasco porta-lâminas identificado com nome e data de nascimento da paciente.
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Aplicar o fixador citológico em toda a superfície da lâmina (exceto
a parte fosca);

Após a coleta e com a lâmina identificada na parte fosca;

Sempre identifique a
lâmina com as iniciais
e data de nascimento.
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Para os exames de citologia ginecológica, enrole o pedido médico no tubete para envio.
Caso tenha fixado em álcool, coloque o tubete em um saquinho impermeável antes de
embrulhar o pedido médico. Em caso de vazamento, o pedido estará protegido.

Quantidade de Amostra
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Data

Você pode agrupar vários frascos, adequadamente vedados e
identificados, e acondicioná-los numa bag secundária
(Cód. P: 24652; Cód. G:24653);

Identifique o tubete porta-lâminas com o nome completo e data de
nascimento da paciente;

Nome Completo
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Àlcool:

(sempre que possível, utilize o fixador citológico)
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Após a coleta, e com a lâmina
identificada na parte fosca,
colocar a lâmina no tubete e
preencher com álcool;

ÁÁLLCCOOOOL L

Sempre identifique a
lâmina com as iniciais
e data de nascimento.
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Utilizar,preferencialmente,
álcool 95%, podendo
utilizar até 70%.
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Identifique o tubete
porta-lâminas com o nome
completo e data de nascimento
da paciente. Utilize lápis para
fazer a identificação, pois, se
houver vazamento do álcool, a
identificação da etiqueta não
será apagada;

Vede o frasco adequadamente para evitar
vazamentos. Sugerimos que seja dada a
preferência por fixador citológico de
revestimento, devido a superioridade de
fixação e segurança contra apagamento
de informações da etiqueta.
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Caso envie com álcool, vede bem o frasco
e coloque dentro de um saquinho, amarre
e coloque uma etiqueta extra por fora.
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