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Anticoagulante W
APLICAÇÕES
Para ser utilizado em hematologia e bioquímica sanguínea. 
Os sangues colhidos com ácido etilendiaminotetraacético 
(EDTA) demonstram notável estabilidade dos elementos 
celulares, sem evidências de hemólise até os 8 dias de sua 
conservação.
O reconto globular, a hemoglobina, reticulócitos, plaquetas e 
hematócrito, não demonstram variações em 24 ou 48 horas 
em sangue mantido a temperatura ambiente e sob refrigera-
ção respetivamente. A eritrosedimentação e os estendidos 
para exames morfológicos diferenciais podem realizar-se em 
sangue mantido entre 3 e 6 horas a temperatura ambiente 
ou 24 horas sob refrigeração. Anticoagulante W é utilizado, 
também para a classificação e tipificação do sangue e em 
determinações de bioquímica sanguínea onde deve ser 
empregado plasma (exceto sódio, potássio e cálcio).

REAGENTE FORNECIDO
Anticoagulante W: solução equilibrada de sais sódicas e 
potássicas de EDTA (0,342 mol/l) pH 7,2.

INSTRUÇÕES DE USO
Pronto para uso.

PRECAUÇÕES
Para uso diagnóstico "in vitro".
Utilizar os reagentes observando as precauções habituais 
de trabalho no laboratório de análises clínicas.
Todos os reagentes e as amostras devem ser descartadas 
conforme à regulação local vigente.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
Anticoagulante W é estável sob temperatura ambiente até 
a data do vencimento indicada na embalagem.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO 
DOS REAGENTES
Aparição de diferentes tons ou precipitado indicam deterio-
ração.

PROCEDIMENTO
Uma gota (70 ul) não permite a coagulação de até 9 ml 
de sangue. Nestas condições o erro pela diluição é de 
0,8%, considerando desprezível para qualquer trabalho 

Anticoagulantes 
Anticoagulante  W
Anticoagulante  G
Anticoagulante TP

de rotina em hematologia.
Para coletar quantidades de sangue menores, podem 
ser utilizadas quantidades menores de anticoagulante. 
Utilizar 20 ul para volumes de até 2,5 ml e 50 ul para 
coletar até 7 ml de sangue.
Nos casos que seja necessária exatidão, pode-se secar 
o anticoagulante antes de seu uso, num frasco "ad hoc" 
em estufa  a 37 ou 50oC, evitando-se o erro mencionado.
Se for utilizada medula óssea ou líquidos de punção 
hemáticos (LCR, ascítico, etc.), empregar a proporção 
indicada para sangue.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Deve lembrar-se que o emprego de quantidades de antico-
agulante maiores do necessário podem produzir resultados 
falsamente diminuídos de hematócrito.

APRESENTAÇÃO
- 6 frascos conta-gotas x 50 ml (Cód. 1898552).

Anticoagulante G
APLICAÇÕES
Para ser utilizado só na determinação de glicose sanguínea.
A glicólise é um processo enzimático produzido "in vitro" no 
mesmo momento da obtenção do sangue e que subsiste no 
estado de congelação.
A 37oC é destruído o 0,10 ao 0,20 g/l/hora de glicose.
Quando existe leucocitose ou contaminação bacteriana 
podem produzir-se falsa hipoglicemia em sangue a tempe-
ratura ambiente. De todos os agentes ensaiados para evitar 
a destruição da glicose da amostra, os melhores resultados 
foram obtidos com os fluoretos alcalinos.
Os problemas produzidos pelo fluoreto de sódio (pouca esta-
bilidade, impureza de cálcio, etc.) foram corrigidos utilizando 
fluoreto de potássio de grande pureza.
Anticoagulante G combina dois princípios fundamentais: 
um agente antiglucolitico ótimo, o fluoreto de potássio e o 
anticoagulante escolhido, EDTA.

REAGENTE FORNECIDO
Anticoagulante G: solução equilibrada de sais sódicas e po-
tássicas de EDTA (0,274 mol/l) e fluoreto (0,86 mol/l), pH 7,2.

INSTRUÇÕES DE USO
Pronto para uso.
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PRECAUÇÕES
Para uso diagnóstico "in vitro".
Utilizar os reagentes observando as precauções habituais 
de trabalho no laboratório de análise clínica.
Todos os reagentes e as amostras devem-se descartar 
conforme à regulação local vigente.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
Anticoagulante G é estável sob temperatura ambiente até 
a data do vencimento indica na embalagem.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO 
DOS REAGENTES
Aparição de diferentes tons ou precipitação são indícios de 
deterioração do mesmo.

PROCEDIMENTO
Uma gota (70 ul) não permite a coagulação de até 9 ml 
de sangue. Utilizar 20 ul para volumes de até 2,5 ml e 
50 ul para coletar até 7 ml de sangue.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Deve lembrar-se que por ser o fluoreto inibidor enzimático, 
não deve ser utilizado Anticoagulante G em reações que 
contenham enzimas (Ex. uréia com urease).

APRESENTAÇÃO
- 6 frascos conta-gotas x 50 ml (Cód. 1890552).

Anticoagulante TP
APLICAÇÕES
Para utilizar na determinação de Tempo de Protrombina, 
eritrosedimentação, estudos de coagulação, etc.
O citrato trissódico é o anticoagulante de eleição para os es-
tudos de coagulação. As amostras coletadas com citrato em 
concentrações entre 120 e 150 mmol/l demonstram máxima 
estabilidade para a determinação do Tempo de Protrombina 
até 8 horas após da coleta. À concentração ótima assinalada 
e a 4oC, sangues conservados durante 7 dias mantiveram 
constante a atividade dos fatores V e VIII.
Anticoagulante TP pode também utilizar-se para o ensaio 
de geração de tromboplastina, determinação de fibrinogênio 
e outros fatores de coagulação, eritrosedimentação, reconto 
de plaquetas e reações nas que seja necessário sangue 
tratado com citrato.

REAGENTE FORNECIDO
Anticoagulante TP: solução equilibrada de citrato trissódico 
diidratado (130 mmol/l) pH 7,2.

INSTRUÇÕES DE USO
Pronto para uso.

PRECAUÇÕES
Para uso diagnóstico "in vitro".

Utilizar os reagentes observando as precauções habituais 
de trabalho no laboratório de análise clínica.
Todos os reagentes e as amostras devem-se descartar 
conforme à regulação local vigente.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
Anticoagulante TP é estável sob temperatura ambiente, até 
a data do vencimento indicado na embalagem.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO 
DOS REAGENTES
Aparição de diferentes tons ou precipitação são indícios de 
deterioração do mesmo.

PROCEDIMENTO
Em estudos de coagulação a relação sangue/anticoagu-
lante adequada é 9+1. Exemplo: 4 gotas de Anticoagu-
lante TP para 2,5 ml de sangue.
Para ser utilizada na determinação de eritrosedimenta-
ção, a proporção indicada (ICSH) é de 4+1. Exemplo: 
2 ml de sangue + 7 gotas (0,5 ml) de Anticoagulante TP.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Deve-se considerar que variações na relação anticoagulante/
amostra ou na concentração de citrato utilizado afetam os 
Tempos de Quick, pelo que recomenda-se controlar as doses 
de anticoagulantes utilizados na hora de obter as amostras.

APRESENTAÇÃO
- 6 frascos conta-gotas x 50 ml (Cód. 1895002).

REFERÊNCIA
- International Commitee for Standardization in Hematology 

(ICSH) - Am. J. Clin. Path. 68/4:505 (1977).
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Wiener lab.

Símbolos
Os seguintes símbolos são utilizados nos kits de reagentes para diagnóstico da Wiener lab.

C
Este produto preenche os requisitos da Diretiva 
Europeia 98/79 CE para dispositivos médicos de 
diagnóstico "in vitro"

V Uso médico-diagnóstico "in vitro"

X Conteúdo suficiente para <n> testes

H Data de validade

l Limite de temperatura (conservar a)

Não congelar

F Risco biológico

Volume após a reconstituição

 Cont. Conteúdo

g Número de lote h Número de catálogo

Calibr. Calibrador

b Controle

b Controle Positivo

c Controle Negativo

i Consultar as instruções de uso

Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Caústico

Irritante

P Representante autorizado na Comunidade 
Europeia
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