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ESR 

APLICAÇÕES
ESR Control está desenhado para ser utilizado no controle 
de qualidade na medição da velocidade de hemossedimen-
tação em analisadores automáticos.
Consultar o valor estabelecido nas etiquetas de ambos os 
níveis, visto que o mesmo varia de acordo com o lote. 

REAGENTES FORNECIDOS
Control Level 1: suspensão estabilizada em tampão de 
eritrócitos humanos em níveis normais ou próximos aos 
normais, com conservantes apropriados.
Control Level 2: suspensão estabilizada eem tampão de 
eritrócitos humanos em níveis patológicos, comconservantes 
apropriados.

INSTRUÇÕES DE USO
Control Level 1 e 2: prontos para uso.

PRECAUÇÕES
Os Controles são para uso diagnóstico "in vitro".
ESR Control foi preparado a partir de material não reativo 
para antígeno de superfície de Hepatite B (HBsAg), anticor-
pos contra o vírus da Hepatite C (HCV) e da Imunodeficiência 
Humana (VIH). No entanto, o reagente e todas  as amostras 
devem-se manipular como se tratando de material infectante.
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
ESR Control é estável à temperatura ambiente (18-30ºC) até 
a data de vencimento indicada na embalagem. Não congele 
ou exponha a altas temperaturas.
Depois de aberto, é estável 31 dias à temperatura ambiente 
(18-30ºC), mantendo os frascos bem fechados. Evite a 
exposição prolongada de frascos abertos à luz. Os frascos 
devem ser mantidos bem fechados após o uso para evitar 
a evaporação.

PROCEDIMENTO
Os controles devem ser usados   da mesma forma que 
uma amostra desconhecida, de acordo com as instruções 
que acompanham o instrumento ou kit.
1- Este produto deve ser preparado com um novo tubo 
a cada vez.

Para uso no controle de qualidade no teste de velocidade 
de hemossedimentação (VHS)

Control

2- Role o frasco entre as palmas das mãos na posição 
horizontal e invertida por 20 a 30 segundos. Ocasio-
nalmente, inverta o frasco. Misture sem agitar. Evite a 
formação de espuma.
3- Repita o passo 2 até que uma suspensão completa seja 
obtida. Os frascos armazenados a longo prazo requerem 
uma mistura mais extensa.
4- Inverta suavemente o frasco 10-12 vezes.
5- Assegure-se que todo o conteúdo do frasco esteja em 
suspensão. Caso não seja assim, repita os passos 3 a 5 
até obter suspensão total.
6- Siga as instruções do fabricante para encher os tubos 
de amostra. O procedimento de Westergren clássico 
não requer pré-diluição do material de controle. Tampe 
imediatamente e execute como um controle.
7- Após cada uso, limpe qualquer material residual das 
roscas do frasco e da tampa interna. Armazene confor-
me descrito em ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE 
ARMAZENAMENTO.

VALORES ESPERADOS
Os valores são assinados em analisadores apropriadamente 
mantidos e calibrados pelo fabricante.
As médias de cada laboratório devem estar dentro da faixa 
aceitável correspondente, mas podem divergir dos valores 
indicados ao longo da vida útil do produto.
Variações ao longo do tempo e entre laboratórios podem 
ser devidas a diferenças na técnica laboratorial, método de 
calibração do instrumento e reagentes. Recomenda-se que 
cada laboratório estabeleça seus próprios valores e faixas 
aceitáveis e use os fornecidos apenas como guias.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
- Não use após a data de validade.
- Este produto não foi desenhado para ser usado como 

padrão.
- Puede observarse un aspecto atípico del reactivo. Si los 

valores obtenidos no se encuentran dentro de los rangos 
esperados, repitir el análisis con un nuevo frasco del 
reactivo.

APRESENTAÇÃO
- 2 x 9 ml: 1 x 9 ml Level 1 + 1 x 9 ml Level 2 (Cód. 1937601)
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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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