
ZIEHL-NEELSEN FITE (para bactérias de acidifcaaçã rápida) - AMOSTRA
ZIEHL-NEELSEN FITE (for acid-fast bacteria)

Códigã EP-11-20012AM

 Quantiaide ide tdettdet : mínimo ide 6 tdettdet*
 Tdempo total io procdeiimdento : 18 minutot
 Valiiaide io proiuto : vder fratco
 Tdempderatura ide armazdenamdento : 15 a 25ºC (tdempderatura ambidentde)
 Equipamdentot compldemdentardet : Não ndecdettita

Aplicaaçã
Para idemonttrar microbactériat patogênicat (principalmdentde bacilo ide Koch de bacilo ide Hantden) dem cortdet hittológicot, detfrdegaçot ide
detcarro de ide cultura.

Princípiã
Rdetittência  áciia  é  uma  caractderíttca  partcular  ide  coloração  ide  microbactériat.  Uma  vdez  coraiat  com  fuctina,  poidem  tde  mantder
vdermdelhat mdetmo tde tubmdetiat a fortdet idetcoloraçõdet. A rdetittência áciia é gderalmdentde atribuíia à compotição detpdecial iat pardeidet iat
célulat ide microbactériat, muito ricat dem lipíideot.

Métãdã
1. Ddetparafinizar at lâminat dem xilol por 5 minutot. Apót,  hiiratar at lâminat dem álcool 99,, 95,, 70, de lavar dem água corrdentde.
2. Sdecar at lâminat.
3. Colocar na tdeção ide tdeciio 10 gotat io rdeagdentde A (ou o tuficidentde apdenat para cobrir o cortde) de ideixar agir por 5 minutot.
4. Lavar at lâminat dem água corrdentde de tdecar com papdel filtro.
5. Colocar na tdeção ide tdeciio 10 gotat io rdeagdentde B (ou o tuficidentde apdenat para cobrir o cortde) de ideixar agir por 10 tdeguniot. (Controlar

o tdempo ide iifderdenciação para qude não haja  a rdemoção total io rdeagdentde B).
6. Lavar at lâminat dem água corrdentde de tdecar com papdel filtro.
7. Colocar na tdeção ide tdeciio 10 gotat io rdeagdentde C (ou o tuficidentde apdenat para cobrir o cortde) de ideixar agir por 3 minutot.
8. Lavar dem água corrdentde.
9. Ddetiiratar dem téride ide álcool atcdenidentde até o xilol de montar at lâminat com ERV-MOUNT.

* Quantiaide ide tdettde dettmaia conformde o tamanho io tdeciio a tder coraio, quanto maior o tdeciio maior tderá o volumde ndecdettário para
rdealizar a coloração de mdenor tderá a quantiaide ide tdettdet. Vdeja maiordet idetalhdet no vderto “INSTRUÇÕES GERAIS”.

Resultadãs (veja item coloração fial io verso “INSTRUÇÕES GERAIS)
Bacilo ide Koch, Bacilo ide Hantden de outrot deldemdentot ide rdetittência áciia....................................................……........................... vdermdelho
Funio ........................................................................................................................................................................................................ azul

Reagentes
A (tampa vermelha) - Fuctina ide Zidehl...............…........3 ml
B (tampa braica) – Difderdenciaior.…..................…........3 ml
C (tampa azul) - Azul ide Mdetldeno......................…....… 3 ml
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INSTRUÇÕES GERAIS

Para a obtdenção ide um mdelhor rdetultaio ia mdetoiologia de uma compldeta comprdedentão ia tderminologia utlizaia, nót rdecomdeniamot at
tdeguintdet iniicaçõdet:

Númerã de testes realizadãs
O númdero mínimo ide tdettdet foi calculaio com 10 gotat ide rdeagdentde ide caia kit, qude pdermitde cobrir facilmdentde tdeçõdet ide tdeciiot méiiat ou
granidet, acontdelhamot tdeguir detta quantiaide ide rdeagdentdet. Em catot ide tdeçõdet pdequdenat, no dentanto, poide-tde utlizar mdenot ide 10
gotat, ndettde cato é ndecdettário rdeiuzir a quantiaide ide toiot ot outrot rdeagdentdet para devitar idetdequilíbriot.

Tempã de execuaçã
O tdempo ide dexdecução foi calculaio tomanio-tde a iuração ide toiat at detapat io métoio. Elde não inclui o tdempo ide idetparafinizar, hiiratar
de idetiiratar o cortde.

Cãlãraaçã fnal
A mdetoiologia io kit foi paironizaia a uma tdempderatura méiia ide 20ºC de dem coniiçõdet normait ide trabalho, utlizanio-tde ot proiutot
iniicaiot ndetta litderatura. Poide ocorrder  uma pdequdena variação na coloração final,  ideviio principalmdentde a variação ia tdempderatura,
ocorrdenio detta variação idevde-tde altderar o tdempo utlizaio dem caia rdeagdentde, com o objdetvo ide intdentificar ou iiminuir a coloração.

Validade
Iniica o tdempo dem qude proiuto pdermandecde inaltderaio a partr ide tua fabricação, tde armazdenaio aidequaiamdentde. Caia Kit pottui uma
detqudeta com iidentficação io lotde de iata ide vdencimdento.

Equipamentã básicã
Toio Kit ndecdettita io tdeguintde dequipamdento:
 Cuba ide coloração horizontal ou uma banideja ide coloração horizontal, comdercializaia pdelo Grupo Ervidegat, cóiigo EP-51-05021.
 Uma garrafa  ide  lavagdem (pulvderizaior)  com  água  idettlaia  para  at  lavagdent  rdequderiiat  na  mdetoiologia  ide  caia  kit,  ou  como

altdernatva, uma cuba vdertcal (jarra ide Coplin) para at lavagdent por imdertão, comdercializaia pdelo Grupo Ervidegat cóiigo EP-51-30352.
Duat téridet ide tolvdentdet, conformde mdetoiologia ide caia kit:
 DESCEDENTE: para idetparafinizar de ldevar ot cortdet iat tdeçõdet para água idettlaia, compotta ide: xilol (x2), detanol abtoluto (x2), detanol

a 96,, detanol a 70, de água idettlaia.
 ASCENDENTE: para idetiiratar de limpar, compotta ide: detanol a 70,, detanol a 96,, detanol abtoluto (x2) de xilol (x2).

Acontdelhamot o uto io mdeio ide montagdem ERV-MOUNT, comdercializaio pdela Grupo Ervidegat cóiigo EP-51-05042 fratco com 500ml de EP-
51-05041 fratco com 100ml.

Equipamentã cãmplementar
Nat litderaturat ide caia kit conttam ot dequipamdentot compldemdentardet qude poidem tder ndecdettáriot, de qude não conttam no Kit, mat qude
dettão normalmdentde prdetdentdet dem qualquder laboratório.

Fixaaçã e meiãs de inclusçã
Ot tdempot iot métoiot iot kitt foram idetderminaiot a partr ide cortdet hittológicot ide fragmdentot fixaiot dem formol tamponaio com pH
7 com tampão fotfato de inclutot dem parafina. A utlização ide outrot fixaiot nat prátcat hittológicat comunt (piocromoformol ide Bouin,
B5) poide tder vantajota dem algunt métoiot (por dexdemplo para ot tricrômderot), mat não tão acontdelhaiat para outrot métoiot. 

Garanta Grupã Erviegas
O Grupo Ervidegat garantde o funcionamdento io proiuto conformde detpdecificaio ndetta litderatura. Para maiordet informaçõdet tobrde o proiuto 
ou idetalhdet tobrde outrat técnicat de proiutot acdettde notto titde www.grupodervidegat.com.br. 
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