
 
 
FINALIDADE: 
Fixador citológico spray. 
 
INDICAÇÕES: 
Renyfix é um produto para diagnostico de uso in vitro indicado para fixação de material biológico em 
laminas de vidro a partir de material coletado a partir de colo do útero, parede vaginal, etc... 
REAGENTES E APRESENTAÇÃO: 
Frasco spray com 100 mL. 
 
MATERIAIS NECESSÁRIOS NÃO FORNECIDOS: 
• Lâminas. 
• Lamínulas. 
 
ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DOS REAGENTES: 
O produto deve ser mantido no frasco original, bem vedado, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz. 
 
PRECAUÇÕES: 
• Os cuidados habituais de segurança devem ser aplicados na manipulação do produto. 
• Somente para uso diagnóstico “in vitro”. 
• Evitar o contato com pele e mucosas. Em caso de contaminação acidental lavar a área afetada com 

água corrente. 
• Por tratar-se de solução alcoólica deve-se tomar os cuidados inerentes ao uso do álcool em laboratório. 
 
AMOSTRA: 
Material cervical. 
 
PROCEDIMENTO TÉCNICO: 
1. Confeccionar os esfregaços e deixar secar à temperatura ambiente; 
2. Fixar os esfregaços. 
 

 
 CONTROLE DE QUALIDADE: 
• Antes de serem liberadas para consumo as matérias primas e os reagentes são avaliados pelo 

Departamento de Controle de Qualidade da Renylab. 
• A limpeza e secagem adequada do material a ser utilizado são de fundamental importância para a 

estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos. Não usar detergentes à base de fosfato. 
• A água utilizada na limpeza do material deve ser de boa qualidade. 
• As lâminas utilizadas devem ser completamente limpas, isentas de gordura. 
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DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS: 
Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto: 
Telefax: (32) 3331-4489 
NO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE – VIDE RÓTULO 
   
Elaborado e fabricado por: 
RENYLAB QUIM. FARM. LTDA 
Rodovia BR 040 Km 697 - Caiçaras       
Barbacena – MG    CEP:36205-666             
Farm. Resp.: Renê Vaz de Mello   CRF – MG: 2709 
Revisão: dezembro 2014 
 

                                                                                                                                                            

RENYFIX 
 


