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Bilirrubina 

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
Vide a bula de Bilirrubina Wiener lab.

REAGENTE FORNECIDO
S. Padrão: frascos contendo, cada um, 500  ug de bilirrubina 
porcina puríssima segundo normas da A.A.C.C., para uma 
concentração final de 100 mg/l.

REAGENTES NÃO FORNECIDOS
Bilirrubina da Wiener lab. e água destilada.

INSTRUÇÕES DE USO
- Tirar o frasco de sua embalagem de proteção, tirar o seguro 

metálico e abrir, muito lentamente tirar a tampa de borracha 
para evitar perda de material.

- Adicionar 5,00  ml de água destilada muito bem medida.
- Tampar, colocar novamente na embalagem de proteção e 

misturar por inversão (várias vezes, por um período não 
menor de 30 minutos) até dissolução completa da bilirrubina.

- Durante este processo e logo do mesmo é conveniente 
manter o padrão sob refrigeração.

PRECAUÇÕES
O Reagente Fornecido é para uso diagnóstico "in vitro".

Standard

PROCEDIMENTO
Utilizar os reagentes de Bilirrubina Wiener lab.
Em 6 tubos marcados (1, B1, 2, B2, 3, B3) colocar:

 Tubo Padrão Reagente A Água Diazorreagente Reagente B Concentração
  (mg/l)
 1 50 ul 2,6 ml - 0,2 ml - 25
 B1 50 ul - 2,6 ml - 0,2 ml -
 2 100 ul 2,6 ml - 0,2 ml - 50
 B2 100 ul - 2,6 ml - 0,2 ml -
 3 200 ul 2,5 ml - 0,2 ml - 100
 B3 200 ul - 2,5 ml - 0,2 ml -

Ao adicionar o Diazorreagente, misturar rapidamente cada tubo por inversão. Passados 5 minutos, ler em espectrofotômetro 
a 530 nm ou em fotocolorímetro com filtro verde (520-550 nm), zerando o aparelho com água destilada.

CÁLCULO DOS RESULTADOS
Subtrair ás leituras dos tubos 1, 2 e 3 os brancos corres-
pondentes (B1, B2 e B3 respetivamente) obtendo-se dessa 
maneira as “leituras corrigidas”. Com esses valores, construir 
uma gráfica da maneira habitual, colocando no eixo vertical 
os valores das leituras corrigidas e no eixo horizontal as 

concentrações de bilirrubina em mg/l. A reação segue a ley de 
Beer, o que permite calcular o fator colorimétrico para cada tubo.
 Bilirrubina (mg/l)
Fator =
 Leitura corrigida
Calcular logo o fator médio.

Para realizar curvas de calibração fotocolorimétricas

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
Bilirrubina Standard é estável a temperatura ambiente até 
a data do vencimento indicada na embalagem.
Uma vez reconstituído o Standard, é estável 30 dias no con-
gelador ou 5 dias sob refrigeração (2-10oC). Manter protegido 
da luz, deixando-o na sua embalagem de proteção.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE O DETERIORAÇÃO DOS 
REAGENTES
Quaisquer indício de mudança de cor ou humectação do 
reagente é causa de deterioração do mesmo.

MATERIAL NECESSÁRIO (não fornecido)
Vide a bula de Bilirrubina Wiener lab.

CONDIÇÕES DE REAÇÃO
Vide a bula de Bilirrubina Wiener lab.



870200022 / 02   p. 4/6   

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Alguma falha na reconstituição pode ser indício de resul-
tados errôneos.
Vide LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO na bula corres-
pondente ao kit em uso.

PRESENTAÇÃO
- caixa contendo 2 frascos x 5 ml (Cód. 1120002).
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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"

P Representante autorizado na Comunidade Europeia

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

Conteúdo

g Número de lote

M Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Caústico

Irritante

i Consultar as instruções de uso

Calibrador

Controleb

b Controle Positivo

c Controle Negativo

h Número de catálogo



 Cont.

Calibr.


