
Existem três tipos de materiais de controle de qualidade; liofilizados (seco/desidratado e congelado), liquido pronto para uso e líquido congelado. Cada forma terá suas vantagens e desvantagens mas, o mais 
importante, cada tipo terá suas próprias características de estocagem e precisa ser manuseado de acordo com as mesmas. Este guia prático explica os diferentes métodos de preparação para cada tipo de controle.
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Guia de preparação de Controle de Qualidade (CQ)

Escolha a pipeta (ou 
micropipeta) mais apropriada 
para o volume requerido. Ajuste 
o volume desejado, girando o 
botão, no sentido horário para 
aumentar e, no sentido anti 
horário para diminuir, até o 
volume desejado aparecer no 
display da micropipeta.

Encaixe a ponteira plástica 
corretamente na micropipeta.

O embolo possui dois pontos de 
resistência. Para pipetar o volume 
correto, pressione o embolo até o 
primeiro ponto de resistência.

4 Coloque a ponteira da pipeta 
logo abaixo da superfície da água 
destilada e, lentamente, libere 
o embolo para que o volume 
correto seja aspirado. Não 
remova a ponteira do líquido 
até que o embolo retorne 
completamente para garantir a 
aspiração do volume desejado.

5 Para dispensar o líquido (água 
destilada), pressione o embolo até 
o primeiro ponto de resistência, 
aguarde 1 segundo e continue 
pressionando até que todo a água  
seja dispensada. O  embolo deve ser 
pressionado até o segundo ponto de 
resistência nesse processo.

6 Remova a ponteira 
pressionando o descartador da 
micropipeta.1

2ºC to 8ºC

Retire o controle 
da geladeira 
e deixe que o 
mesmo atinja 
a temperatura 
ambiente.

2 3

Coloque o 
frasco para girar 
lentamente 
em um 
homogeinizador  
por, pelo menos, 
30 minutos.

45 Para extender a estabilidade, 
fracione o material 
reconstituido em alíquotas 
de 0,5ml e armazene 
entre  - 20ºC e - 70ºC. 
(Sempre consulte a bula 
do kit para informações 
sobre estabilidade após a 
reconstituição.).

-20ºC to -70ºC

6 Antes de usar, remova uma 
das alíquotas do freezer e 
aguarde até que a mesma 
atinja a temperatura 
ambiente. Somente após o 
descongelamento e equalização 
da temperatura, o material 
estará pronto para uso. NÃO 
RECONGELE A ALÍQUOTA

-20ºC to -70ºC

Remova delicadamente a tampa e 
a rolha do frasco e, com cuidado, 
reconstitua com o volume 
necessário de água destilada. Use 
uma micropipeta ou uma pipeta 
volumétrica. (Sempre consulte as 
informações disponíveis na bula 
do produto).

Usando um 
marcador 
permanente,  
anote a data no 
frasco para evitar 
o uso além da 
validade.

1
2ºC to 8ºC

Retire o controle 
da geladeira 
e deixe que o 
mesmo atinja 
a temperatura 
ambiente.

3 Remova a tampa e a rolha 
e coloque o frasco sobre 
uma superfície limpa para 
evitar contaminação.

Usando um marcador 
permanente,  anote 
a data no frasco para 
evitar o uso além da 
validade. (Consulte a 
bula do kit para verificar 
a estabilidade do 
produto após aberto).

2

Aspire  somente o volume de 
controle necessário, para isso 
use uma pipeta limpa ou ponteira 
nova para a micropipeta, ou ainda, 
dispense o volume necessário 
em uma cubeta de amostra. O 
controle está pronto para ser 
usado no analisador automático. 
NÃO RETORNE QUALQUER 
SOBRA DO CONTROLE PARA 
O FRASCO.

45 Cuidadosamente, recoloque 
a rolha e a tampa e retorne o 
material para a geladeira.

Usando um marcador 
permanente,  anote a data 
no frasco para evitar o uso 
além da validade. (Consulte 
a bula do kit para verificar a 
estabilidade do produto após o 
descongelamento).

1
-20ºC to -80ºC

Retire o controle 
do freezer e 
aguarde até que 
o mesmo atinja 
a temperatura 
ambiente.

2

46 Cuidadosamente, 
recoloque a rolha e 
a tampa e retorne 
o material para a 
geladeira. 
UMA VEZ 
DESCONGELADO, 
NÃO RECONGELAR 
EM HIPÓTESE 
ALGUMA.

Coloque o 
frasco para girar 
lentamente em um 
homogeinizador  
por, pelo menos, 
30 minutos.

3

Remova a tampa e 
a rolha e coloque 
o frasco sobre 
uma superfície 
limpa para evitar 
contaminação.

Aspire somente o volume de 
controle necessário, para isso 
use uma pipeta limpa ou ponteira 
nova para a micropipeta, ou ainda, 
dispense o volume necessário 
em uma cubeta de amostra. O 
controle está pronto para ser 
usado no analisador automático.  
NÃO RETORNE QUALQUER 
SOBRA DO CONTROLE PARA 
O FRASCO.

5

Ponteira de plástico

Êmbolo

Display

Extremidade de descarte
Ajuste de volume Descartador de ponteira

GUIA PARA USO DA MICROPIPETAPREPARANDO CONTROLES LIOFILIZADOS

PREPARANDO CONTROLES LÍQUIDOS PRONTOS PARA USO PREPARANDO CONTROLES LÍQUIDOS CONGELADOS

2
3


