
                                 Instruções de Coleta:                                 Instruções de Coleta:                                 Instruções de Coleta:

Metodologia: Citologia Liquida de Segunda Geração Liqui-PREP.Metodologia: Citologia Liquida de Segunda Geração Liqui-PREP.Metodologia: Citologia Liquida de Segunda Geração Liqui-PREP.

Material: Raspado cervical (ecto e endocervical).Material: Raspado cervical (ecto e endocervical).Material: Raspado cervical (ecto e endocervical).

Pré-requisitos:Pré-requisitos:Pré-requisitos:

•A coleta deverá ser feita fora do período menstrual; poderá ser realizada durante •A coleta deverá ser feita fora do período menstrual; poderá ser realizada durante •A coleta deverá ser feita fora do período menstrual; poderá ser realizada durante 

sangramento, fora do período menstrual. Abstinência sexual de no mínimo 48 horas; não sangramento, fora do período menstrual. Abstinência sexual de no mínimo 48 horas; não 

ter usado ducha, lavagem ou cremes vaginais.ter usado ducha, lavagem ou cremes vaginais.ter usado ducha, lavagem ou cremes vaginais.

•Identificar o frasco com o nome da paciente.•Identificar o frasco com o nome da paciente.•Identificar o frasco com o nome da paciente.

•A Escova de Coleta não deve ser utilizada em pacientes grávidas.•A Escova de Coleta não deve ser utilizada em pacientes grávidas.•A Escova de Coleta não deve ser utilizada em pacientes grávidas.

•O residual da amostra é armazenado por 60 dias e pode ser utilizado para realização de •O residual da amostra é armazenado por 60 dias e pode ser utilizado para realização de •O residual da amostra é armazenado por 60 dias e pode ser utilizado para realização de 

Hibridização Molecular sem a necessidade de uma nova coleta.Hibridização Molecular sem a necessidade de uma nova coleta.Hibridização Molecular sem a necessidade de uma nova coleta.

Passo a Passo da Coleta:Passo a Passo da Coleta:Passo a Passo da Coleta:

•Quando houver secreção retirar o excesso com gaze, antes de coletar a amostra.•Quando houver secreção retirar o excesso com gaze, antes de coletar a amostra.•Quando houver secreção retirar o excesso com gaze, antes de coletar a amostra.

•Posicionar as cerdas mais longas da Escova de Coleta  no canal endocervical.•Posicionar as cerdas mais longas da Escova de Coleta  no canal endocervical.•Posicionar as cerdas mais longas da Escova de Coleta  no canal endocervical.

• As cerdas laterais irão se espalhar sobre a ectocérvice e as centrais irão penetrar no • As cerdas laterais irão se espalhar sobre a ectocérvice e as centrais irão penetrar no • As cerdas laterais irão se espalhar sobre a ectocérvice e as centrais irão penetrar no 

canal endocervical. canal endocervical. canal endocervical. 

•Mantendo uma pressão suave, girar a Escova de Coleta três vezes (3x) no sentido •Mantendo uma pressão suave, girar a Escova de Coleta três vezes (3x) no sentido 

horário.

•Mantendo uma pressão suave, girar a Escova de Coleta três vezes (3x) no sentido 

horário.horário.

• 100% das células coletadas são transferidas para o meio de transporte.• 100% das células coletadas são transferidas para o meio de transporte.• 100% das células coletadas são transferidas para o meio de transporte.

•Solução a base de Etanol, preserva a amostra por 60 dias a temperatura ambiente.•Solução a base de Etanol, preserva a amostra por 60 dias a temperatura ambiente.•Solução a base de Etanol, preserva a amostra por 60 dias a temperatura ambiente.

              COLETAR                                         DESTACAR                                     ENVIAR              COLETAR                                         DESTACAR                                     ENVIAR              COLETAR                                         DESTACAR                                     ENVIAR

•Destacar a ponta quebrável da Escova de Coleta na flecha indicativa e acomodar no •Destacar a ponta quebrável da Escova de Coleta na flecha indicativa e acomodar no 

frasco do Liqui-PREP , que deve ser previamente identificado, colocar a tampa e enviar ao 

•Destacar a ponta quebrável da Escova de Coleta na flecha indicativa e acomodar no 

frasco do Liqui-PREP , que deve ser previamente identificado, colocar a tampa e enviar ao frasco do Liqui-PREP , que deve ser previamente identificado, colocar a tampa e enviar ao 

laboratório juntamente com a requisição de exame devidamente preenchida.laboratório juntamente com a requisição de exame devidamente preenchida.laboratório juntamente com a requisição de exame devidamente preenchida.

•O ponto de quebra da Escova de Coleta foi determinado de modo a evitar o contato da •O ponto de quebra da Escova de Coleta foi determinado de modo a evitar o contato da •O ponto de quebra da Escova de Coleta foi determinado de modo a evitar o contato da 

mão do profissional com as cerdas da escova.mão do profissional com as cerdas da escova.mão do profissional com as cerdas da escova.


