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GUIA DO USUÁRIO HEMOLYNAC•5

MEK-9100616-904156 Primeira edição: dd. Mmm. 2014

Informações gerais
O reagente de lise HEMOLYNAC•5 foi concebido para 
analisadores hematológicos automáticos Nihon Kohden que 
possuem a tecnologia de medição diferencial de leucócitos em 5 
partes.

Quando o HEMOLYNAC•5 é adicionado à amostra de sangue, 
ele faz a lise da membrana das hemácias. Quando um feixe 
de raios laser é aplicado sobre os leucócitos remanescentes, é 
emitida uma luz difusa. A medição diferencial de leucócitos em 5 
partes é realizada por meio da detecção da luz difusa.

Antes de utilizar este reagente, leia cuidadosamente este guia 
do usuário e o manual do operador do analisador hematológico 
automático.

ADVERTÊNCIA
• Não ingira este reagente. Em caso de ingestão, 

contate o seu médico imediatamente.

• Evite contato com a boca e os olhos. Em caso de 

contato do reagente com a boca e os olhos, lave-

os cuidadosamente e imediatamente com água e 

consulte um médico imediatamente.

• Evite o contato com a pele. Em caso de contato do 

reagente com a pele, lave-a imediatamente com 

água. 

PRECAUÇÕES
Gerais

• Siga as instruções para obter melhor desempenho e 

maior segurança.

• Este reagente deve ser usado somente com 

analisadores hematológicos automáticos Nihon 

Kohden.

• Os reagentes abertos devem ser utilizados no prazo 

de 30 dias.

• Não utilize este reagente após a data de validade 

indicada na parte externa do recipiente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

PRECAUÇÕES
Antes da medição

• As amostras de sangue devem ser armazenadas

à temperatura ambiente e as medições devem ser 

realizadas no prazo de 4 horas.

Durante a medição

• Use este reagente em conjunto com o diluente

ISOTONAC•3.

• Use este reagente a temperaturas entre 15 °C e 30

°C. Caso contrário, os dados das medições poderão 

estar incorretos.

• Ao utilizar este reagente, coloque a tampa do

recipiente do reagente hemolisante (acessório

padrão do QA-810VK) no bocal do recipiente. Caso 

contrário, haverá uma alteração na concentração do 

reagente e isso afetará a medição.

• Hemácias nucleadas não podem ser lisadas

corretamente pelo reagente e poderão ser contadas 

como leucócitos.

Armazenamento

• Armazene este reagente na sala de exames

especificada.

• Armazene este reagente à temperatura ambiente.

• Feche bem a tampa do recipiente de reagente.

Utilize a tampa que foi originalmente fornecida com

o reagente.

Descarte de resíduos líquidos e do HEMOLYNAC•5 vencido
Informações sobre o descarte de resíduos líquidos estão
disponíveis no manual do operador do analisador hematológico
automático. Nenhum tratamento especial é necessário para 
descartar o HEMOLYNAC•5 vencido.
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