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Suspensão de células a 0,3% para utilização no MASPAT kit 
 
Informação geral 
Os eritrócitos do reagente são suspensos num meio conservador especial. Este reagente preenche os requisitos dos padrões 
evidenciados e linhas de orientação em causa. As características de execução encontram-se mencionadas nos documentos de 
autorização, que, a pedido, são fornecidos com o produto. O princípio do teste é uma técnica de fase sólida (reacções 
antigénio/anticorpo). Os MASPAT Indicator Red Cells são reservados para aplicação no kit Sanquin MASPAT kit (Monoclonal Antibody 
Solid-phase Platelet Antibody Test). Este kit permite a detecção de anticorpos plaquetários. MASPAT Indicator Red Cells são adicionados 
no último passo do teste com o objectivo de tornar visível a presença de anticorpos. Consultar também as instruções para a utilização do 
MASPAT kit K1360. 
Os MASPAT Indicator Red Cells são eritrócitos do grupo 0 sensibilizados por anticorpos IgG, de acordo com um processo optimizado 
desenvolvido pela Sanquin. Os eritrócitos reagentes podem ser adicionados directamente aos tanques teste depois de bem misturados. 
 
Precauções 
Exclusivamente para o diagnóstico in vitro. Os eritrócitos do reagente devem ser armazenados entre 2–8°C, não congelar. Frascos 
danificados ou com fugas não devem ser usados. Os eritrócitos reagentes (por abrir, ou já abertos) não devem ser utilizados para além 
do prazo de validade, que se encontra impresso no rótulo da embalagem. Como conservantes constam: cloranfenicol 0,025%, sulfato de 
neomicina 0,01% e gentamicina 0,005%. Apesar de todos os produtos sanguíneos terem sido testados para as doenças infecciosas, e 
terem sido considerados negativos, os reagentes não pode ser dados como isentos de agentes infecciosos. A manipulação e a destruição 
de cada recipiente devem ser efectuadas com cuidado. Deve-se rejeitar caso haja contaminação ou excesso evidente de hemólise. 
Recomenda-se testar os eritrócitos do reagente, como parte do programa de controlo de qualidade do laboratório, utilizando controlos 
apropriados como forma de reconhecer a deterioração. O dispositivo de resíduos deve ser tratado de acordo com o regulamento do seu 
laboratório, depois de completado o teste. À semelhança do que se verifica com todos os eritrócitos reagentes, a reactividade das 
células pode diminuir durante o período de armazenamento. A velocidade de perda de reactividade do antigénio (por ex. capacidade de 
aglutinação) depende em parte das características individuais de cada dador, as quais não são susceptíveis de ser controladas nem 
previstas pelo fabricante. 
 
Procedimento do teste 
Consultar também as instruções para a utilização do MASPAT kit  K1360. 
 
Interpretação 
A aderência dos MASPAT Indicator Red Cells ao monolayer plaquetário indica uma reacção positiva. A aderência dos MASPAT Indicator 
Red Cells a parte do monolayer plaquetário aponta para uma reacção positiva fraca. A área de aderência é maior do que o controlo 
negativo. O surgimento de um pequeno anel ou de um botão celular de MASPAT Indicator Red Cells no fundo do tanque indica uma 
reacção negativa. 
Uma reacção positiva (fraca) indica a presença de anticorpos plaquetários no soro do paciente contra as plaquetas do dador. 
Uma reacção negativa indica a ausência de anticorpos plaquetários no soro do paciente. 
 
Limitações 
Consultar também as instruções para a utilização do MASPAT kit  K1360. 
 
Bibliografia 
Consultar também as instruções para a utilização do MASPAT kit  K1360. 
 
Os produtos Sanquin têm garantia de desempenho conforme descrito nas instruções de utilização do fabricante original. É essencial uma 
adesão rigorosa aos procedimentos, configurações de teste, reagentes e equipamento recomendados. A Sanquin declina qualquer 
responsabilidade em caso de desvio em relação ao acima mencionado. 
  


