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Manual de Processamento de Amostras
no GynoPrep Processor – GP100
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Finalidade de Uso e Resumo da Descrição do Princípio de Ação

O GynoPrep é um fixador para manter a estrutura celular necessária para diagnósticos
precisos. É a base de metanol e feito da combinação de diferentes álcoois, líquido
anticoagulante e estabilizante. O álcool desidrata as células, fazendo com que elas se
encolham ligeiramente e para melhorar este efeito, pequenas quantidades de anticoagulante e
estabilizante são adicionados na fórmula. Este processo ressalta detalhes do núcleo celular e
proporciona padrões de cromatina rotineiramente vistos em preparados citológicos. Amostras
coletadas com o GynoPrep podem ser armazenadas sem que haja qualquer efeito adverso,
com isso, o material fica disponível para que outras lâminas possam ser preparadas no futuro.

Cuidados e Precauções de Segurança

- Produto de uso único. Deve ser utilizado apenas por profissionais habilitados.
- Para uso exclusivo em Diagnóstico in Vitro.
- O GynoPrep contém Etanol, que é venenoso e pode ser fatal ou causar cegueira se ingerido.
Vapor de Metanol pode ser prejudicial. GynoPrep é inflamável, mantenha longe do fogo, calor,
faíscas e chamas. Outras soluções não devem ser substituídas pelo GynoPrep. O GynoPrep
deve ser armazenado e descartado, de acordo com as regulamentações locais, estaduais e
federais.
- Não permita que os reagentes entrem em contato com feridas abertas.
- Utilize luvas sem talco, jaleco e óculos protetor durante os procedimentos laboratoriais.
- Siga as precauções de risco biológico adequados ao manusear amostras de células e tecidos.

Armazenamento, Transporte e Estabilidade das Amostras

- Armazenamento dos frascos (com ou sem amostra citológica): Temperatura ambiente (15°C a
30°C) conforme validade expressa no rótulo do frasco. Não utilize se a data estiver expirada.
- Temperatura de transporte dos frascos (com ou sem amostra citológica): de 5°C a 45°C.
- Estabilidade da amostra após a coleta: Não necessita de refrigeração e deve ser conservada
em temperatura ambiente (15°C a 30°C) para manter sua estabilidade por até 3 (três) meses
da data da coleta.

Composição principal do Líquido GynoPrep

Método de funcionamento do GynoPrep Processor – GP100
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Material imprescindível mas não fornecido para o processamento das amostras

- Lâmina de vidro convencional para microscópio.
- GynoPrep Processor – GP100.
- GynoPrep Vortex GV-12.

Instruções para Coleta Cérvico-Vaginal
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Instruções de processamento
das amostras no laboratório

Amostras Ginecológicas

1. Conecte o cabo de força ao equipamento e quando aparecer a mensagem (Push
Power Key...) na tela, ligue pressionando a tecla Power.
Atenção: Quando não utilizado por algum tempo o equipamento entra
automaticamente em modo de descanso (stand by) para economia de energia, portanto,
quando a tela mostrar a mensagem abaixo, aperte a tecla Power para ativar o
equipamento.

2. Com o cursor ao lado da opção 1 (Gynecologic Sample Preparation), pressione a tecla
Mode.

3. Coloque o(s) filtro(s) no(s) orifício(s) da parte superior do equipamento empurrando e
girando 90° graus no sentido horário até travar.

Os parâmetros do programa podem ser personalizados a critério do usuário.
Recomendamos os parâmetros abaixo para amostras ginecológicas. Teste ambos e
verifique qual entrega a lâmina de sua preferência.

Opções de
Programa

Tempo
de

Sucção
(VCTIME)

Pressão
de Sucção

1
(VCPRE1)

Pressão
de Sucção

2
(VCPRE2)

Tempo de
Esfregaço

(TRANSHOLD)

Pressão do
Esfregaço

(TRANSPOWE)
1

Preferencial 12 50 50 05 60
2 12 40 40 05 70

4. Coloque a(s) lâmina(s) de vidro (não é fornecido e nem necessário o uso de lâmina
especial) com a parte fosca com o nome do paciente virada para baixo no equipamento.

5. Homogeneíze a amostra por 20 segundos no GynoPrep Vortex GV-12.
6. Despeje a amostra no filtro até a parte H = equivalente a 3 ml de amostra.
7. Aperte a tecla Start para iniciar o processamento.
8. Após o equipamento finalizar o processamento, remova a lâmina e deixe-a secar

naturalmente (não colocar em álcool).
9. Remova o filtro do equipamento e descarte-o adequadamente.
10. Para processar nova(s) amostra(s) retorne ao passo 3 e siga novamente.
11. Para desligar o equipamento, aperte a tecla Mode para retornar ao menu, quando a

tela estiver mostrando a mensagem abaixo, e posteriormente pressione a tecla Power
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para desligar.

12. Somente após visualizar a tela abaixo, desconecte o cabo de força do equipamento.

Amostras Não Ginecológicas

Escarro

1) Caso o volume de amostra seja no máximo 10 ml: Despeje os 10 ml de escarro fresco
dentro do frasco com GynoPrep. Não adicione menos material pois a celularidade pode ser
comprometida, nem mais pois a fixação ideal de 1:1 será alterada podendo causar
alterações na fixação do material. Pode ser necessário a utilização de uma solução lítica
para remover o muco excessivo da amostra que deve ser colocada numa quantidade
máxima de 10 ml dentro do frasco.

2) A amostra agora está estável por várias semanas. Deixe-a repousar por aproximadamente
60 minutos antes de processa-la.

3) Homogeneíze a amostra no GynoPrep Vortex GV-12 por 20 segundos.

4) Faça a lâmina utilizando o GynoPrep Processor GP-100 e selecionando o programa n° 3 de
Espécimes mucoides.

Lavado Brônquico

1) Caso o volume de amostra seja no máximo 10 ml: Despeje os 10 ml de lavado brônquico
fresco dentro do frasco com GynoPrep. Não adicione menos material pois a celularidade pode
ser comprometida, nem mais pois a fixação ideal de 1:1 será alterada podendo causar
alterações na fixação do material. Pode ser necessário a utilização de uma solução lítica para
remover o muco excessivo da amostra que deve ser colocada numa quantidade máxima de 10
ml dentro do frasco.

2) A amostra agora está estável por várias semanas. Deixe-a repousar por aproximadamente
60 minutos antes de processa-la.

3) Homogeneíze a amostra no GynoPrep Vortex GV-12 por 20 segundos.

4) Faça a lâmina utilizando o GynoPrep Processor GP-100 e selecionando o programa n° 4 de
Fluidos corporais.

Urina

 Tipos de amostra de urina: Liberada naturalmente, Obtida por cateterização, Obtida da
lavagem da bexiga e etc.

 No caso da urina liberada naturalmente, a primeira urina deve ser descartada, e a próxima
urina será apropriada ao exame.

1) Caso o volume de amostra seja no máximo 10 ml: Despeje os 10 ml de urina fresca dentro
do frasco com GynoPrep. Não adicione menos material pois a celularidade pode ser
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comprometida, nem mais pois a fixação ideal de 1:1 será alterada podendo causar
alterações na fixação do material.

2) Caso o volume de amostra seja superior a 10 ml: Coloque toda a amostra em tubos de
fundo cônico e centrifugue por 5 min a 1800 RPM. Descarte maior parte do líquido
sobrenadante e resuspenda e homogeneíze o pellet utilizando o GynoPrep Vortex GV-12
por 20 segundos. Adicione todos os pellets dentro do frasco GynoPrep.

3) A amostra agora está estável por várias semanas. Deixe-a repousar por aproximadamente
60 minutos antes de processa-la.

4) Homogeneíze a amostra no GynoPrep Vortex GV-12 por 20 segundos.

5) Faça a lâmina utilizando o GynoPrep Processor GP-100 e selecionando o programa n° 4 de
Fluidos corporais.

Punção de Aspirado de Agulha Fina (PAAF)

Recebendo o material fixado no Laboratório:

1) Despeje até 5 ml do material coletado dentro do frasco com GynoPrep. Respeite a
proporção de amostra informada, caso contrário, a fixação do material poderá ser
prejudicada. Aspire novamente o material do frasco e despeje novamente para “lavar” a
seringa com o líquido GynoPrep. Uma amostra turva com pequenos fragmentos de tecido
são em 95% dos casos associados a uma amostra adequada.

2) A amostra agora está estável por várias semanas. Deixe-a repousar por aproximadamente
60 minutos antes de processa-la.

3) Homogeneíze a amostra no GynoPrep Vortex GV-12 por 20 segundos.

4) Faça a lâmina utilizando o GynoPrep Processor GP-100 e selecionando o programa n° 2 de
Punção de Aspirado de Agulha Fina (PAAF).

Manutenção Preventiva

Qualquer resíduo de solução restante dentro do equipamento pode comprometer a pressão de
sucção, portanto, semanalmente, siga os procedimentos abaixo para evitar danos e mau
funcionamento do equipamento.

Os procedimentos abaixo devem ser diariamente feitos no equipamento ao final do expediente:

1. Após o expediente, utilizando o mesmo filtro do seu último exame feito, coloque álcool
70% no filtro até a marcação H = Máximo do filtro.

2. Não é necessário utilizar lâminas de vidro neste procedimento.
3. Selecione o programa 1 de amostras ginecológicas e aperte a tecla Start do programa

para iniciar o procedimento de limpeza interna do equipamento.
4. Ao final do processo, não remova o filtro e repita esse procedimento 2 a 3 vezes,

utilizando os mesmos filtros.
5. Remova e descarte os filtros.
6. Siga os passos para desligar o equipamento.

O procedimento abaixo deve ser feito semanalmente no equipamento ao final do expediente:

1. Após o expediente, utilizando o mesmo filtro do seu último exame feito, coloque água
quente (temperatura aprox de 38°C) no filtro até a marcação H = Máximo do filtro.

2. Não é necessário utilizar lâminas de vidro neste procedimento.
3. Selecione o programa 1 de amostras ginecológicas e aperte a tecla Start do programa

para iniciar o procedimento de limpeza interna do equipamento.
4. Ao final do processo, não remova o filtro e repita esse procedimento 2 a 3 vezes,

utilizando os mesmos filtros.
5. Remova e descarte os filtros.
6. Siga os passos para desligar o equipamento.


