












ANEXO I  



IPST, IP AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

ANEXO I

3100220

LIMITE ALFAGENE QUILABAN SIEMENS CITOMED MERK LIFE ZMWAY GRIFOLS 0
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ADMITIDO EXCLUÍDO

Verificação da Conformidade com as normas

Verificação da Conformidade com as normas

Verificação da Conformidade com as normas

Verificação da Conformidade com as normas

Verificação da Conformidade com as normas

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos

Nº DO PROCEDIMENTO

CONCLUSÃO

DESIGNAÇÃO

ANEXO I
ANEXO II

Documentos Idóneos de licenciamento 
Verificação da Conformidade com as normas

Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

DATA/HORA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

CONCLUSÃO

AVALIAÇÃO FORMAL

DOCUMENTOS DA PROPOSTA

CONCORRENTES

CONCORRENTES

TERMOS E CONDIÇÕES DA PROPOSTA

CONCLUSÃO

Nota Justificativa do Preço Proposto
Marcação CE

LOTE 1

LOTE 2
Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

Nota Justificativa do Preço Proposto
Marcação CE

Documentos Idóneos de licenciamento 

Marcação CE

LOTE 5

Marcação CE
Documentos Idóneos de licenciamento 

Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.
Nota Justificativa do Preço Proposto

CONCLUSÃO

LOTE 3
Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

Nota Justificativa do Preço Proposto
Marcação CE

Documentos Idóneos de licenciamento 

CONCLUSÃO

LOTE 4
Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

Nota Justificativa do Preço Proposto

Documentos Idóneos de licenciamento 

CONCLUSÃO

Marcação CE
Documentos Idóneos de licenciamento 

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

LOTE 6
Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

Nota Justificativa do Preço Proposto

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos

CONCLUSÃO

LOTE 8
Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

LOTE 7
Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

Nota Justificativa do Preço Proposto
Marcação CE

Documentos Idóneos de licenciamento 
Verificação da Conformidade com as normas

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos

CONCLUSÃO

Nota Justificativa do Preço Proposto
Marcação CE

Documentos Idóneos de licenciamento 
Verificação da Conformidade com as normas

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos
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IPST, IP AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

ANEXO I

ALFAGENE QUILABAN SIEMENS CITOMED MERK LIFE ZMWAY GRIFOLS
DOCUMENTOS DA PROPOSTA

CONCORRENTES

TERMOS E CONDIÇÕES DA PROPOSTA
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SIM
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SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ADMITIDO

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos

CONCLUSÃO

LOTE 16
Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

Nota Justificativa do Preço Proposto
Marcação CE

Documentos Idóneos de licenciamento 
Verificação da Conformidade com as normas

CONCLUSÃO

Verificação da Conformidade com as normas

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos

CONCLUSÃO

LOTE 14
Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

Nota Justificativa do Preço Proposto
Marcação CE

Verificação da Conformidade com as normas

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed

Marcação CE
Documentos Idóneos de licenciamento 

Verificação da Conformidade com as normas

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

LOTE 11
Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

Nota Justificativa do Preço Proposto

Verificação da Conformidade com as normas

LOTE 9
Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

Nota Justificativa do Preço Proposto
Marcação CE

Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.
Nota Justificativa do Preço Proposto

Marcação CE
Documentos Idóneos de licenciamento 

Verificação da Conformidade com as normas

Documentos Idóneos de licenciamento 

CONCLUSÃO

LOTE 10

Verificação da Conformidade com as normas
Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed

Folhetos Informativos

CONCLUSÃO

LOTE 13
Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

LOTE 12
Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

Nota Justificativa do Preço Proposto
Marcação CE

Documentos Idóneos de licenciamento 

Folhetos Informativos

Nota Justificativa do Preço Proposto
Marcação CE

Documentos Idóneos de licenciamento 
Verificação da Conformidade com as normas

Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.
Nota Justificativa do Preço Proposto

Marcação CE
Documentos Idóneos de licenciamento 

Documentos Idóneos de licenciamento 
Verificação da Conformidade com as normas

CONCLUSÃO

LOTE 15

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos

CONCLUSÃO

Nota Justificativa do Preço Proposto

LOTE 17
Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

Nota Justificativa do Preço Proposto
Marcação CE

Documentos Idóneos de licenciamento 

CONCLUSÃO

LOTE 18

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos

Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

Marcação CE
Documentos Idóneos de licenciamento 

Verificação da Conformidade com as normas
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IPST, IP AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

ANEXO I

ALFAGENE QUILABAN SIEMENS CITOMED MERK LIFE ZMWAY GRIFOLS
DOCUMENTOS DA PROPOSTA

CONCORRENTES

TERMOS E CONDIÇÕES DA PROPOSTA

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ADMITIDO

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ADMITIDO

SIM SIM
SIM SIM
SIM SIM
SIM SIM
SIM SIM
N/A N/A
SIM SIM

ADMITIDO ADMITIDO

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ADMITIDO

SIM
SIM
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SIM
SIM

ADMITIDO

SIM
SIM
SIM
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SIM

ADMITIDO

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ADMITIDO

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ADMITIDO

LOTE 19
Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

Nota Justificativa do Preço Proposto
Marcação CE

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed

CONCLUSÃO

Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.
Nota Justificativa do Preço Proposto

Marcação CE
Documentos Idóneos de licenciamento 

Verificação da Conformidade com as normas

Documentos Idóneos de licenciamento 
Verificação da Conformidade com as normas

CONCLUSÃO

LOTE 20

Folhetos Informativos

LOTE 21
Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

Nota Justificativa do Preço Proposto
Marcação CE

Documentos Idóneos de licenciamento 
Verificação da Conformidade com as normas

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos

CONCLUSÃO

LOTE 22
Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

Nota Justificativa do Preço Proposto
Marcação CE

Documentos Idóneos de licenciamento 
Verificação da Conformidade com as normas

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos

CONCLUSÃO

LOTE 23
Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

Nota Justificativa do Preço Proposto
Marcação CE

Documentos Idóneos de licenciamento 
Verificação da Conformidade com as normas

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos

CONCLUSÃO

LOTE 24
Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

Nota Justificativa do Preço Proposto
Marcação CE

Documentos Idóneos de licenciamento 
Verificação da Conformidade com as normas

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos

CONCLUSÃO

LOTE 25
Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

Nota Justificativa do Preço Proposto
Marcação CE

Documentos Idóneos de licenciamento 
Verificação da Conformidade com as normas

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos

CONCLUSÃO

LOTE 26
Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

Nota Justificativa do Preço Proposto
Marcação CE

Documentos Idóneos de licenciamento 
Verificação da Conformidade com as normas

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos

CONCLUSÃO

LOTE 27
Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

Nota Justificativa do Preço Proposto
Marcação CE

Documentos Idóneos de licenciamento 
Verificação da Conformidade com as normas

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos

CONCLUSÃO

LOTE 28
Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

Nota Justificativa do Preço Proposto
Marcação CE

Documentos Idóneos de licenciamento 
Verificação da Conformidade com as normas

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos

CONCLUSÃO
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IPST, IP AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

ANEXO I

ALFAGENE QUILABAN SIEMENS CITOMED MERK LIFE ZMWAY GRIFOLS
DOCUMENTOS DA PROPOSTA

CONCORRENTES

TERMOS E CONDIÇÕES DA PROPOSTA

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

ADMITIDO

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
SIM

EXCLUÍDO

N/A

FUNDAMENTAÇÃO DE EXCLUSÃO:

Não aplicável

Concorrente MERK LIFE  (Lote 1, 2, 6, 7, 8, 12 e 30) - Proposta excluida nos termos previstos na alinea d), do nº 2, do artº 146º, conjugado com a alinea c) do nº 1 do artº 57º, ambos do CCP.

CONCLUSÃO

LOTE 30
Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

LOTE 29
Declaração - Posição, Marca e Origem, Tipo de Emb.

Nota Justificativa do Preço Proposto
Marcação CE

Documentos Idóneos de licenciamento 

CONCLUSÃO

Nota Justificativa do Preço Proposto
Marcação CE

Documentos Idóneos de licenciamento 
Verificação da Conformidade com as normas

Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed
Folhetos Informativos

Verificação da Conformidade com as normas
Declaração Comprovativa do Pagamento das Taxas Infarmed

Folhetos Informativos
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ANEXO II  



IPST, IP AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

ANEXO II

UNID. Minimo Máximo

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 3 151,00 € 2 944,00 €

PONTUAÇÃO 0,001 6,569

PONDERAÇÃO 0,001% 4,599%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 5 4

PONTUAÇÃO 0,001 20,000

PONDERAÇÃO 0,001% 6,000%

PONDERAÇÃO 0,002% EXCLUÍDO

CLASSIFICAÇÃO 1º

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 741,00 € 816,00 €

PONTUAÇÃO 9,854 0,730

PONDERAÇÃO 6,898% 0,511%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 5 4

PONTUAÇÃO 0,001 20,000

PONDERAÇÃO 0,001% 6,000%

PONDERAÇÃO 6,899% EXCLUÍDO

CLASSIFICAÇÃO 1º

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 179,27 €

PONTUAÇÃO 0,001

PONDERAÇÃO 0,001%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 5

PONTUAÇÃO 0,001

PONDERAÇÃO 0,001%

PONDERAÇÃO 0,002%

CLASSIFICAÇÃO 1º

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 281,75 €

PONTUAÇÃO 0,001

PONDERAÇÃO 0,001%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 5

PONTUAÇÃO 0,001

PONDERAÇÃO 0,001%

PONDERAÇÃO 0,002%

CLASSIFICAÇÃO 1º

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 159,00 € 151,00 €

PONTUAÇÃO 0,001 5,031

PONDERAÇÃO 0,001% 3,523%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 5 8

PONTUAÇÃO 0,001 EXCLUIDO

PONDERAÇÃO 0,001% EXCLUIDO

PONDERAÇÃO 0,002% EXCLUÍDO

CLASSIFICAÇÃO 1º

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 1 005,20 € 912,00 €

PONTUAÇÃO 0,001 9,272

PONDERAÇÃO 0,001% 6,491%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 5 4

PONTUAÇÃO 0,001 20,000

PONDERAÇÃO 0,001% 6,000%

PONDERAÇÃO 0,002% EXCLUÍDO

CLASSIFICAÇÃO 1º

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 334,00 € 230,00 €

PONTUAÇÃO 0,001 31,138

PONDERAÇÃO 0,001% 21,797%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 5 4

PONTUAÇÃO 0,001 20,000

PONDERAÇÃO 0,001% 6,000%

PONDERAÇÃO 0,002% EXCLUÍDO

CLASSIFICAÇÃO 1º

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 460,68 € 451,00 €

PONTUAÇÃO EXCLUIDO EXCLUIDO

PONDERAÇÃO EXCLUIDO EXCLUIDO

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 5 4

PONTUAÇÃO 0,001 20,000

PONDERAÇÃO 0,001% 6,000%

PONDERAÇÃO EXCLUÍDO EXCLUÍDO

CLASSIFICAÇÃO
RESULTADO FINAL

RESULTADO FINAL

LOTE 8

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 430,98 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

RESULTADO FINAL

LOTE 7

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 334,00 €

RESULTADO FINAL

LOTE 6

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 1 005,20 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 159,00 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

RESULTADO FINAL

LOTE 5

281,75 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

179,27 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA

ATRIBUTOS DA PROPOSTA (CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO: MELHOR RELAÇÃO QUALIDADE-PREÇO)

Nº DO PROCEDIMENTO 3100220

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 822,00 €

Dias 51

0,01 €

DESIGNAÇÃO SIGLA

70,00%

%
Valores base

€ 3 151,00 €

Pe 30,00%
PRAZO DE 

ENTREGA

1 5

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp

CONCORRENTES

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias

RESULTADO FINAL

Prp 70,00% € 0,01 €

RESULTADO FINAL

LOTE 3

PREÇO DA 

PROPOSTA

RESULTADO FINAL

LOTE 4

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 €

ALFAGENE QUILABAN SIEMENS CITOMED MERK LIFE ZMWAY GRIFOLS

LOTE 2

LOTE 1

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

1



IPST, IP AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

ANEXO II

UNID. Minimo Máximo

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA

ATRIBUTOS DA PROPOSTA (CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO: MELHOR RELAÇÃO QUALIDADE-PREÇO)

Nº DO PROCEDIMENTO 3100220

DESIGNAÇÃO SIGLA %
Valores base

CONCORRENTES

ALFAGENE QUILABAN SIEMENS CITOMED MERK LIFE ZMWAY GRIFOLS

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 190,00 €

PONTUAÇÃO 26,923

PONDERAÇÃO 18,847%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 8

PONTUAÇÃO EXCLUIDO

PONDERAÇÃO EXCLUIDO

PONDERAÇÃO EXCLUÍDO

CLASSIFICAÇÃO

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 490,00 €

PONTUAÇÃO 0,001

PONDERAÇÃO 0,001%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 5

PONTUAÇÃO 0,001

PONDERAÇÃO 0,001%

PONDERAÇÃO 0,002%

CLASSIFICAÇÃO 1º

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 3 250,00 € 430,00 €

PONTUAÇÃO 0,001 86,769

PONDERAÇÃO 0,001% 60,739%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 5 8

PONTUAÇÃO 0,001 EXCLUIDO

PONDERAÇÃO 0,001% EXCLUIDO

PONDERAÇÃO 0,002% EXCLUÍDO

CLASSIFICAÇÃO 1º

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 4 129,72 € 1 533,00 €

PONTUAÇÃO 0,001 62,879

PONDERAÇÃO 0,001% 44,016%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 2 4

PONTUAÇÃO 60,000 20,000

PONDERAÇÃO 18,000% 6,000%

PONDERAÇÃO 18,001% EXCLUÍDO

CLASSIFICAÇÃO 1º

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 424,32 €

PONTUAÇÃO 0,001

PONDERAÇÃO 0,001%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 2

PONTUAÇÃO 60,000

PONDERAÇÃO 18,000%

PONDERAÇÃO 18,001%

CLASSIFICAÇÃO 1º

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 282,88 €

PONTUAÇÃO 0,001

PONDERAÇÃO 0,001%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 2

PONTUAÇÃO 60,000

PONDERAÇÃO 18,000%

PONDERAÇÃO 18,001%

CLASSIFICAÇÃO 1º

ATRIBUTOS DA PROPOSTA

PONTUAÇÃO

PONDERAÇÃO

ATRIBUTOS DA PROPOSTA

PONTUAÇÃO

PONDERAÇÃO

PONDERAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 249,50 €

PONTUAÇÃO 0,001

PONDERAÇÃO 0,001%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 5

PONTUAÇÃO 0,001

PONDERAÇÃO 0,001%

PONDERAÇÃO 0,002%

CLASSIFICAÇÃO 1º

RESULTADO FINAL

RESULTADO FINAL

LOTE 12

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

RESULTADO FINAL

LOTE 10

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 490,00 €

LOTE 9

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 260,00 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 3 250,00 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

LOTE 11

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 4 129,72 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 424,32 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

RESULTADO FINAL

LOTE 13

RESULTADO FINAL

LOTE 14

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 282,88 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 120,00 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

RESULTADO FINAL

LOTE 15

RESULTADO FINAL

LOTE 16

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 249,50 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

RESULTADO FINAL
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IPST, IP AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

ANEXO II

UNID. Minimo Máximo

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA

ATRIBUTOS DA PROPOSTA (CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO: MELHOR RELAÇÃO QUALIDADE-PREÇO)

Nº DO PROCEDIMENTO 3100220

DESIGNAÇÃO SIGLA %
Valores base

CONCORRENTES

ALFAGENE QUILABAN SIEMENS CITOMED MERK LIFE ZMWAY GRIFOLS

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 1 306,88 €

PONTUAÇÃO 0,001

PONDERAÇÃO 0,001%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 5

PONTUAÇÃO 0,001

PONDERAÇÃO 0,001%

PONDERAÇÃO 0,002%

CLASSIFICAÇÃO 1º

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 545,58 €

PONTUAÇÃO 0,001

PONDERAÇÃO 0,001%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 5

PONTUAÇÃO 0,001

PONDERAÇÃO 0,001%

PONDERAÇÃO 0,002%

CLASSIFICAÇÃO 1º

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 503,78 €

PONTUAÇÃO 0,001

PONDERAÇÃO 0,001%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 5

PONTUAÇÃO 0,001

PONDERAÇÃO 0,001%

PONDERAÇÃO 0,002%

CLASSIFICAÇÃO 1º

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 253,17 €

PONTUAÇÃO 0,001

PONDERAÇÃO 0,001%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 5

PONTUAÇÃO 0,001

PONDERAÇÃO 0,001%

PONDERAÇÃO 0,002%

CLASSIFICAÇÃO 1º

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 2 373,00 € 2 835,00 €

PONTUAÇÃO 38,919 27,027

PONDERAÇÃO 27,244% 18,919%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 4 8

PONTUAÇÃO 20,000 EXCLUIDO

PONDERAÇÃO 6,000% EXCLUIDO

PONDERAÇÃO 33,244% EXCLUÍDO

CLASSIFICAÇÃO 1º

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 11 200,00 €

PONTUAÇÃO 0,001

PONDERAÇÃO 0,001%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 8

PONTUAÇÃO EXCLUIDO

PONDERAÇÃO EXCLUIDO

PONDERAÇÃO EXCLUÍDO

CLASSIFICAÇÃO

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 1 320,00 €

PONTUAÇÃO EXCLUIDO

PONDERAÇÃO EXCLUIDO

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 8

PONTUAÇÃO EXCLUIDO

PONDERAÇÃO EXCLUIDO

PONDERAÇÃO EXCLUÍDO

CLASSIFICAÇÃO

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 660,00 €

PONTUAÇÃO 0,001

PONDERAÇÃO 0,001%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 8

PONTUAÇÃO EXCLUIDO

PONDERAÇÃO EXCLUIDO

PONDERAÇÃO EXCLUÍDO

CLASSIFICAÇÃO

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 1 306,88 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

LOTE 17

RESULTADO FINAL

LOTE 18

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 545,58 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 503,78 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

RESULTADO FINAL

LOTE 19

RESULTADO FINAL

LOTE 20

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 253,17 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 3 885,00 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

RESULTADO FINAL

LOTE 21

RESULTADO FINAL

LOTE 22

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 11 200,00 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 870,00 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

RESULTADO FINAL

LOTE 23

RESULTADO FINAL

LOTE 24

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 660,00 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

RESULTADO FINAL

3



IPST, IP AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

ANEXO II

UNID. Minimo Máximo

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA

ATRIBUTOS DA PROPOSTA (CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO: MELHOR RELAÇÃO QUALIDADE-PREÇO)

Nº DO PROCEDIMENTO 3100220

DESIGNAÇÃO SIGLA %
Valores base

CONCORRENTES

ALFAGENE QUILABAN SIEMENS CITOMED MERK LIFE ZMWAY GRIFOLS

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 1 240,00 €

PONTUAÇÃO 33,333

PONDERAÇÃO 23,334%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 5

PONTUAÇÃO 0,001

PONDERAÇÃO 0,001%

PONDERAÇÃO 23,335%

CLASSIFICAÇÃO 1º

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 920,00 €

PONTUAÇÃO 34,286

PONDERAÇÃO 24,000%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 5

PONTUAÇÃO 0,001

PONDERAÇÃO 0,001%

PONDERAÇÃO 24,001%

CLASSIFICAÇÃO 1º

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 790,00 €

PONTUAÇÃO 34,385

PONDERAÇÃO 24,070%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 5

PONTUAÇÃO 0,001

PONDERAÇÃO 0,001%

PONDERAÇÃO 24,071%

CLASSIFICAÇÃO 1º

ATRIBUTOS DA PROPOSTA

PONTUAÇÃO

PONDERAÇÃO

ATRIBUTOS DA PROPOSTA

PONTUAÇÃO

PONDERAÇÃO

PONDERAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 3 164,96 €

PONTUAÇÃO 0,001

PONDERAÇÃO 0,001%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 2

PONTUAÇÃO 60,000

PONDERAÇÃO 18,000%

PONDERAÇÃO 18,001%

CLASSIFICAÇÃO 1º

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 700,00 €

PONTUAÇÃO 13,366

PONDERAÇÃO 9,357%

ATRIBUTOS DA PROPOSTA 4

PONTUAÇÃO 20,000

PONDERAÇÃO 6,000%

PONDERAÇÃO EXCLUÍDO

CLASSIFICAÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO DE EXCLUSÃO:

Concorrente ALFAGENE  (Lote 8)  - Proposta excluida nos termos previstos na alinea o) do nº 2 do artº 146º, conjugado com a alinea b) do nº 2 do artº 70º, ambos do CCP (Preço da proposta superior ao preço base fixado no caderno de encargos).

Concorrente CITOMED  - Proposta excluida nos termos previstos na alinea o) do nº 2 do artº 146º, conjugado com a alinea b) do nº 2 do artº 70º, ambos do CCP (Prazo de entrega proposto superior ao prazo de entrega máximo fixado nas peças do procedimento).

Concorrente ZMWAY (Lote 21 a 24) - Proposta excluida nos termos previstos na alinea o) do nº 2 do artº 146º, conjugado com a alinea b) do nº 2 do artº 70º, ambos do CCP (Prazo de entrega proposto superior ao prazo de entrega máximo fixado nas peças do

procedimento).

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 1 860,00 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

LOTE 25

RESULTADO FINAL

LOTE 26

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 1 400,00 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 1 204,00 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

RESULTADO FINAL

LOTE 27

RESULTADO FINAL

LOTE 28

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 32 500,00 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 3 164,96 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

RESULTADO FINAL

LOTE 29

RESULTADO FINAL

LOTE 30

PREÇO DA 

PROPOSTA
Prp 70,00% € 0,01 € 808,00 €

PRAZO DE 

ENTREGA
Pe 30,00% Dias 1 5

RESULTADO FINAL
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Telmo Silvestre

De: Virginia Marques <virginiamarques@alfagene.pt>
Enviado: 22 de outubro de 2020 15:38
Para: IPST-Aprovisionamento
Cc: Sandra Adan
Assunto: Consulta Prévia 3100220 - Envio de Proposta
Anexos: DOCUMENTOS E PROPOSTA.zip; Literatura.zip

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Concluído

Boa Tarde, 
  
No seguimento do Convite acima indicado, que agradecemos, junto enviamos a nossa proposta. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
Virgínia Marques 
************************************* 

 
+351214568800 
www.alfagene.pt 
  
-------- Mensagem original -------- 
De : Joana Costa <joana.costa@IPST.min-saude.pt>  
Data: 16/10/20 20:28 (GMT+00:00)  
Para: Info <Info@alfagene.pt>  
Cc: Telmo Silvestre <Telmo.Silvestre@IPST.min-saude.pt>  
Assunto: Envio do Convite e Caderno de Encargos - Consulta Prévia 3100220  
  
Excelentíssimos senhores,  
  
Junto se envia o Convite e Caderno de Encargos, para efeitos de apresentação de proposta, referente ao 
procedimento por Consulta Prévia nº 3100220.  
  
Disponível para qualquer esclarecimento adicional.  
  
Com os melhores cumprimentos, 

Joana Costa 

SERVIÇOS CENTRAIS - INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, IP 
DPGPF – SERVIÇO DE AQUISIÇÕES 

Av. Miguel Bombarda nº 6  
1000-208 Lisboa, PORTUGAL 
TEL +351 21 0063044 FAX +351 21 0063073 
EE: aprovisio@ipst.min-saude.pt 
www.ipst.pt 
PENSE ANTES DE IMPRIMIR 
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 Consulta Prévia Nº 3100220

BENS PREÇO TOTAL DA PROPOSTA
Lote Código Descrição Refer. Unidade Quant. PUP Numérico Extenso

1 12910690 RPMI 1640, low hepes e bicarb,no Glut. 500 ml  +4º 42402-016 Frasco 115 27,40 € 3 151,00 € Três mil cento e cinquenta e um euros

2 12040019 RPMI 1640(1X) c/L-Glutamina,s/phen red,10x500 ml  11835-105 Frasco 30 247,00 € 7 410,00 € Sete mil quatrocentos e dez euros

3 12910560 Tampão 10X TBE Ultra Puro, 1 L, 4ºC 15581-044 Litro 7 25,61 € 179,27 € Cento e setenta e nove euros e vinte sete cêntimos

4 12040020 Soro Bovino Fetal,Inactiv.,Or:.EC Ap.100 ml, -20ºC 10500-056 Unidade 7 40,25 € 281,75 € Duzentos e oitenta e um euros e setenta e e cinco cêntimos

5 12040025 PBS (10X), liquido, pH 7.2, 500 ml  TA 70013-016 Unidade 3 53,00 € 159,00 € Cento e cinquenta e nove euros

6 12040051 HBSS (1X), liquido, 500 ml  TA 14170-088 Unidade 40 25,13 € 1 005,20 € Mil e cinco euros e vinte cêntimos 

7 12040024 Gentamicina, 10mg/ml, 100 ml,   TA 15710-049 Frasco 2 167,00 € 334,00 € Trezentos e trinta quatro euros 

8 12040052 D-PBS Dulbecco´s, s/ Ca e s/Mg,(1X), 500 ml  TA 14190-094 Frasco 22 20,94 € 460,68 € Quatrocentos e sessenta euros e sessenta e oito cêntimos 

10 12910860 SYBR Safe™ DNA gel stain, 400ul (X10000) S33102 Embalagem 5 98,00 € 490,00 € Quatrocentos e noventa euros 

11 12910750 AmpliTaq® DNA Polymerase, 1,000 units with Buffer N8080171 Unidade 5 650,00 € 3 250,00 € Três mil duzentos e cinquenta euros 

VALOR TOTAL 16 720,90 € Dezasseis mil setecentos e vinte euros e noventa cêntimos 

Marca : ThermoFisher Scientific

Os Certificados de análise são fornecidos com os produtos de acordo com os lotes de produção
As fichas de segurança estão disponíveis online, no site do fabricante: ThermoFisher Scientific : www.thermofisher.com
Prazo de entrega - 5 dias úteis
Validade da proposta : 30.12.2020

1
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ANEXO II.b 
 

Consulta Prévia nº 3100220 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                               PREÇO TOTAL DA PROPOSTA 
 NUMERICO EXTENSO 

VALOR TOTAL 16.720,90 € Dezasseis mil setecentos e vinte euros e noventa 
cêntimos 

VALOR TOTAL 
DO IVA (23%) 

3.845,81 € Três mil oitocentos e quarenta e cinco euros e 
oitenta e um cêntimo 

VALOR TOTAL 
(IVA INCLUÍDO) 

20.566,71 € Vinte mil quinhentos e sessenta e seis euros e 
setenta e um cêntimo 

 
 
 
 
 
 
Carcavelos, 22 de Outubro de  2020 
 
 
 
 
 
 
Elsa André Cardoso Masters                             Laura Maria Reis Dagge                   
Directora Geral e Sócia Gerente            Gerente 
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Declaração 
 

(Directiva Europeia 98/79/CE) 
 
 

 
 

Alfagene, Novas Tecnologias das Ciências da Vida Lda., sociedade por quotas, com o nº de 
identificação fiscal 503 387 398, com sede em Estrada da Alagoa, nº 369, 1ºC, 2775-717 
Carcavelos, tendo como Director Geral e sócio gerente Elsa André Cardoso Masters, registada 
na Conservatória de Registo Comercial de Cascais sob o nº 08158, vem declarar, que os 
produtos propostos não se encontram abrangidos pela diretiva comunitária para os IDV 
98/79/CE. 
 
 
 
Carcavelos, 22 de Outubro de 2020 
 
 
 
 
 
 
Elsa André Cardoso Masters  
Sócia Gerente 
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Declaração 
 

(A que se refere a alínea a) do nº 1 do artigo 57º, do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de Agosto) 

 
 

1 - Elsa André Cardoso Masters, titular do Cartão de Cidadão nº 08627809, residente em Rua Santa 
Isabel, nº 66, 3º B – 2775-738 Carcavelos e Laura Maria de Azevedo Reis Dagge, titular do Cartão de 
Cidadão nº 01922489, residente na Av. Da República nº 964, 1º, 2775 Parede, na qualidade de 
representantes legais da Alfagene, Novas Tecnologias das Ciências da Vida Lda., sociedade por quotas, 
com o nº de identificação fiscal 503 387 398, com sede em Estrada da Alagoa, nº369 1º C, 2775-717 
Carcavelos, registada na Conservatória de Registo Comercial de Cascais sob o nº 08158, tendo tomado 
inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na 
sequência da Consulta Prévia Nº 3100220, e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro 
aplicável ao procedimento, declaram, por sua honra, que a sua representada se obriga a executar o 
referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, 
relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas clausulas . 
 
2 – Declaram também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes 
documentos, que junta em anexo: 

a) Proposta anexo II a 
b) Anexo II b 
c) Declaração alínea a) do nº2 do Convite 
d) Nota justificativa do preço 
e) Declara de produtos sem marca CE 
f) Certificados (alínea d) do nº2 do Convite) 
g) Declaração de taxas do INFARMED 
h) Folhetos informativos/literatura 
i) Carta proposta  
j) Declaração de Exclusividade 

 
3 – Declaram ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do 
referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 
 
4 – Mais declaram, sob compromisso de honra,  que não se encontra em nenhuma das situações 
previstas no nº 1 do artigo 55º do Código dos Contratos Públicos. 
 
5 – Os declarantes têm pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, 
consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que 
eventualmente sobre ela recaia e constitui contra-ordenação muito grave, nos termos do artigo 456º 
do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação 
do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento 
candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos 
públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 
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6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, obrigam-se, nos termos fixados no artigo 81º do Código 
dos Contratos Públicos, a apresentar os documentos comprovativos de que não se encontra nas 
situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do nº 1 do artº 55º do referido Código. 
 
7 - Têm ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos termos 
do número anterior, por motivo que lhes seja imputável, determina, a caducidade da adjudicação que 
eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contra-ordenação muito grave, nos 
termos do artigo 456º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção 
acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de 
agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de 
contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento 
criminal. 

 
 
Carcavelos, 22 de Outubro de 2020 
 
 
 
 
 
 
Elsa André Cardoso Masters                             Laura Maria Reis Dagge                   
Directora Geral e Sócia Gerente            Gerente 
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Declaração alínea a) do nº2 do Convite 
 

 
 

Elsa André Cardoso Masters, titular do Cartão de Cidadão nº 08627809, residente em Rua Santa 

Isabel, nº 66, 3º B – 2775-738 Carcavelos e Laura Maria de Azevedo Reis Dagge, titular do Cartão de 

Cidadão nº 01922489, residente na Av. Da República nº 964, 1º, 2775 Parede, na qualidade de 

representantes legais da Alfagene, Novas Tecnologias das Ciências da Vida Lda., sociedade por 

quotas, com o nº de identificação fiscal 503 387 398, com sede em Estrada da Alagoa, nº369 1º 

C, 2775-717 Carcavelos, registada na Conservatória de Registo Comercial de Cascais sob o nº 

08158,  na sequência da Consulta Prévia Nº 3100220 declaram : 

 

a) Marca: ThermoFisher Scientific 

b) Origem: E.U.A. 

c) Tipo de embalagem e apresentação de acordo com a proposta em anexo 

 
 
Carcavelos, 22 de Outubro de 2020 
 
 
 
 
  
         
 
Elsa André Cardoso Masters     Laura Maria Reis Dagge                   
Sócia Gerente e Directora Geral   Gerente 
 
 
 

 





Alfagene, Novas Tecnologias das Ciencias da Vida, Lda.

Estrada da Alagoa, 369 - 1ºC

2775-717 Carcavelos

NIF: 503387398

Titular - Declaração Comprovativa de Situação Regularizada

Para efeitos de participação em concursos públicos e, em conformidade com o n.º 3 do Despacho n.º 15 247/2004 (2ª
série), de 29 de Julho, declara-se que a entidade acima identificada, sujeita à 

Taxa sobre Comercialização de Dispositivos Médicos

Liquidou até à presente data, a taxa em referência, nos termos do n.º 2 do art.º 2º do Decreto-lei nº 312/2002, de 20 de 
Dezembro alterado pelo artigo 155º da Lei nº 3-B/2010, de 28 de Abril (OE 2010) e pelo artigo 176º da Lei 66-B/2012, de 

31 de Dezembro (OE 2013) 

Página 1 de 1

22-10-2020http://app.infarmed.pt/SRCT/EntitySit.aspx?Id=geEIaMq0LK0%3d
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Ao 
Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP 
Av. Miguel Bombarda, 6 
1000-208 Lisboa 
 
Carcavelos, 22 de Outubro de 2020 
 
Ass.:    Consulta Prévia nº 3100220 
 
 
 
Exmos. Senhores, 
 
Junto enviamos a nossa proposta de fornecimento dos produtos constantes do v/ Processo 
acima referenciado e respectiva lista de preços. 
Declaramos que aceitamos o seu Caderno de Encargos com todas as cláusulas e obrigações, 
de que  temos perfeito e inteiro conhecimento e a cujo cumprimento nos obrigamos. 
 
Os preços unitários propostos são baseados no câmbio do dia da moeda do país de origem dos 
produtos e englobam as despesas totais de importação, transporte e entrega, nas condições 
devidas, no local a ser indicado pelo IPST. 
 
A nossa proposta tem o valor total de 16.720,90 € (Dezasseis Mil Setecentos e Vinte Euros e 
Noventa Cêntimos), ao qual deverá ser acrescentado o valor da taxa de I.V.A. em vigor (23%), 
com o montante de 3.845,81 €. 
 
Condições de pagamento : 60 dias da data da factura 
 
Prazo de Entrega : 5 dias úteis após a recepção da nota de encomenda  
 
A Alfagene declara que se obriga aos fornecimentos solicitados dentro do prazo que for indicado 
nas respectivas notas de encomenda, sempre e quando estas cumpram os prazos de entrega 
indicados na nossa proposta. 

O local de entrega de requisições e atendimento de reclamações, será na nossa sede em 
Carcavelos, Endereço de correio: Apartado 28 – 2776-901 Carcavelos. Endereço de e-mail: 
customerservice@alfagene.pt; info@alfagene.pt. 
 
Validade da nossa proposta – 30.12.2020 
 
 

mailto:customerservice@alfagene.pt
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Ficamos à V/ inteira disposição para qualquer esclarecimento ou dúvida. 
Na expectativa das V/ notícias, somos, atenciosamente, 
 
        
 
 
Elsa Masters      Laura Maria Reis Dagge 
Sócia Gerente e Directora Geral   Gerente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Certificate of Registration
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that: LIFE TECHNOLOGIES, S.A.
Avda. de la Vega, 1
Edificio Veganova, Edificio 1 - 4ª Planta
Alcobendas
Madrid
28108
Spain

Holds Certificate No: FS 592330
and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the
following scope:

Sales, service and support of instrumental systems applications and consumables used for Life
Science. Research and applied markets.

For and on behalf of BSI:
Andrew Launn, EMEA Systems Certification Director

Original Registration Date: 2013-02-19 Effective Date: 2019-02-19
Latest Revision Date: 2019-02-22 Expiry Date: 2022-02-18

Page: 1 of 2

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=FS+592330&ReIssueDate=22%2f02%2f2019&Template=cemea_en


LIFE TECHNOLOGIES, S.A.
Avda. de la Vega, 1
Edificio Veganova, Edificio 1 - 4ª Planta
Alcobendas
Madrid
28108
Spain

Sales, service and support of instrumental systems
applications and consumables used for Life Science. Research
and applied markets.

LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV
Sucursal em Portugal
Avenida António Augusto Aguiar,
nº 19 - 4º, sala B
Porto
1050-012
Portugal

Sales, service and support of instrumental systems
applications and consumables used for Life Science. Research
and applied markets.

Certificate No: FS 592330

Location Registered Activities

Original Registration Date: 2013-02-19 Effective Date: 2019-02-19
Latest Revision Date: 2019-02-22 Expiry Date: 2022-02-18

Page: 2 of 2
This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=FS+592330&ReIssueDate=22%2f02%2f2019&Template=cemea_en


Certificate of Registration
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 13485:2016

This is to certify that: Life Technologies Corporation
2130 Woodward Street
Austin
Texas
78744
USA

Holds Certificate No: FS 551299
and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 13485:2016 for the
following scope:

The design and development, manufacture and distribution of Biotechnology reagents and kits.

For and on behalf of BSI:
Carlos Pitanga, SVP, System Certification and Compliance

Original Registration Date: 2010-01-07 Effective Date: 2017-10-31
Latest Revision Date: 2017-10-31 Expiry Date: 2020-10-30

Page: 1 of 1

This certificate remains the property of BSI and shall be returned immediately upon request.
An electronic certificate can be authenticated online. Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory
To be read in conjunction with the scope above or the attached appendix.
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Nota Justificativa de preço 
 

 
 

Elsa André Cardoso Masters, titular do Cartão de Cidadão nº 08627809, residente em Rua Santa 

Isabel, nº 66, 3º B – 2775-738 Carcavelos e Laura Maria de Azevedo Reis Dagge, titular do Cartão de 

Cidadão nº 01922489, residente na Av. Da República nº 964, 1º, 2775 Parede, na qualidade de 

representantes legais da Alfagene, Novas Tecnologias das Ciências da Vida Lda., sociedade por 

quotas, com o nº de identificação fiscal 503 387 398, com sede em Estrada da Alagoa, nº369 1º 

C, 2775-717 Carcavelos, registada na Conservatória de Registo Comercial de Cascais sob o nº 

08158,  na sequência da Consulta Prévia Nº 3100220 declaram que os preços apresentados são 

baseados no preço de origem dos produtos e englobam os custos de importação, transporte, 

impostos e entrega, nas condições devidas  

 

 
 
Carcavelos, 22 de Outubro de 2020 
 
 
 
 
  
         
 
Elsa André Cardoso Masters     Laura Maria Reis Dagge                   
Sócia Gerente e Directora Geral   Gerente 
 
 
 

 



Protocol Pub. No. MAN0009864 Rev. A.0

AmpliTaq® DNA Polymerase
Enzyme Characteristics

Hot-start: None
Length: Up to 5 kb
Fidelity vs. Taq: 1X
Format: Separate components

PCR Reaction Setup
Use the measurements below to prepare your PCR experiment, or enter your own 
parameters in the column provided. 

Component 25-µL rxn 50-µL rxn Custom Final Conc.
Autoclaved, distilled 
water to 25 µL to 50 µL to          µL –

10X PCR Buffer I or II 2.5 µL 5.0 µL µL 1X

10 mM dNTP Mix 0.5 µL 1.0 µL µL 0.2 mM each

25 mM MgCl2* 1.5 µL 3.0 µL µL 1.5 mM

10 µM forward primer 0.5 µL 1.0 µL µL 0.2 µM

10 µM reverse primer 0.5 µL 1.0 µL  µL 0.2 µM

Template DNA varies varies < 500 ng/
rxn

AmpliTaq® DNA 
Polymerase (5 U/μL) 0.125 µL 0.25 µL  µL 1.25 U/ 

50-μL rxn

* Use MgCl2 with Buffer II only. Buffer I already contains Mg.

PCR Protocol
See page 2 to view a procedure for preparing and running your PCR 
experiment

Optimization Strategies
Refer to the pop-up for guidelines to optimize your PCR reactions.

Limited Warranty, Disclaimer,  
and Licensing Information

Package 
Contents

Catalog Number
N808-0160 AmpliTaq® with Buffer I 
N808-0161 AmpliTaq® with Buffer II

Size
250 Units 
250 Units

 Kit Contents

Storage 
Conditions  ∤ Store all contents at  –20°C.

Required 
Materials

 ∤ Template: cDNA, gDNA, λDNA 
 ∤ 10 mM dNTP mix (Cat. no. 18427-088)
 ∤ Forward and reverse gene-specific primers
 ∤ Autoclaved, distilled water
 ∤ E-Gel® General Purpose Gels, 1.2% (Cat. no. G5018-01)
 ∤ TrackIt™ 1 Kb Plus DNA Ladder (Cat. no. 10488-085)
 ∤ 0.2 or 0.5-mL nuclease-free microcentrifuge tubes

Timing Varies depending on amplicon length

Selection 
Guide

PCR Enzymes and Master Mixes 
Go online to view related products.

Product 
Description

 ∤ AmpliTaq® DNA Polymerase is an ultra-pure, recombinant, 
thermostable, 94kDa DNA polymerase encoded by a 
modified form of the Thermus aquaticus DNA polymerase 
gene, which provides optimal results under reagent 
conditions supplied by 10X PCR Buffer I or II.

 ∤ The enzyme has a fork-like-structure dependent, 
polymerization-enhanced, 5' to 3' nuclease activity, but lacks 
a 3' to 5' exonuclease activity.

Important 
Guidelines

 ∤ Select the correct polymerase, PCR instrument, and cycling 
conditions for your application.

 ∤ Take precautions to avoid cross-contamination by using 
aerosol-resistant barrier tips and analyzing PCR products in 
a separate area from PCR assembly.

 ∤ If proteases are present in the sample DNA (e.g. impure 
genomic DNA), inactivate the proteases by heating samples 
to 95°C for 5 minutes before adding AmpliTaq® DNA 
Polymerase.

 ∤ GC-rich DNA needs very high annealing (> 65ºC) and 
melting temperatures, or the use of 7-deaza-2'-deoxy-GTP 
mixed with dGTP, to overcome secondary structures.

Online 
Resources

Visit our product page for additional  
information and protocols. For support,  
visit www.lifetechnologies.com/support.

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

PCR Enzymes and Master Mixes
http://www.lifetechnologies.com/order/catalog/product/N8080160%3FICID%3Dsearch-n8080160
www.lifetechnologies.com/support
www.lifetechnologies.com/order/catalog/product/N8080160?ICID=search-n8080160
http://www.lifetechnologies.com/content/lifetech/global/en/home/technical-resources.html?CID=fl-support.html
http://www.lifetechnologies.com/support
www.lifetechnologies.com/termsandconditions
http://www.lifetechnologies.com/us/en/home/life-science/pcr/pcr-enzymes-master-mixes.html?icid=fr-pcrenzyme-main


For support, visit www.lifetechnologies.com/support.

AmpliTaq® DNA Polymerase Protocol 2014
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AmpliTaq® DNA Polymerase Protocol
The example PCR procedure below shows appropriate volumes for a single 50-µL reaction. For multiple reactions, prepare a master mix of components common to all reactions to 
minimize pipetting error, and then dispense appropriate volumes into each 0.2–0.5 mL PCR reaction tube prior to adding template DNA and primers.

Timeline Steps Procedure Details

1 

Thaw reagents
Thaw, mix, and briefly centrifuge each component before use.
Keep components on ice.

2 

Prepare PCR master mix

Add the following components to appropriate wells or tubes.
Note: Consider the volumes for all components listed in steps 2 and 3 to determine the 
correct amount of water required to reach your final reaction volume.

Component 50-µL rxn Final Concentration
Autoclaved, distilled water to 50 µL –

10X PCR Buffer I or II 5.0 µL 1X

10 mM dNTP mix 1.0 µL each 0.2 mM each

25 mM MgCl2 (with Buffer II only) 3 µL 1.5 mM

AmpliTaq® DNA Polymerase (5 U/μL) 0.25 µL 1.25 U/ 50-μL rxn*
* The amount of AmpliTaq® DNA Polymerase needed for the typical PCR amplification depends 

on cycling parameters. Start with 1.25 U/reaction.
Mix and briefly centrifuge the components.

3 

Add template DNA and 
primers

Component 50-µL rxn Final Concentration
10 µM forward primer 1.0 µL 0.2 µM 
10 µM reverse primer 1.0 µL 0.2 µM 
Template DNA varies < 500 ng/rxn*

* Preferably > 104 copies of template but < 500 ng DNA/reaction.

Cap each tube, mix, and then briefly centrifuge the contents.

4 

Incubate reactions in a 
thermal cycler

Note: You can use two-step cycling (skipping the anneal step) when the annealing 
temperature is > 50°C.

Step Temperature (°C) Time
Initial Denaturation 95 2 minutes

25–35 
PCR 

Cycles

Denature 95 15 seconds

Anneal ~55 (depends on primer Tm) 30 seconds

Extend 72 1 minute/kb

Final Extension 72 5 minutes

Hold 4 indefinitely

5 

Analyze with gel 
electrophoresis

Analyze 10 µL using agarose gel electrophoresis. 
Use your PCR reaction immediately for down-stream applications, or store it at  –20°C.

25 March 2014

www.lifetechnologies.com/support


Gibco media bottles

FACT SHEET Green features

available on the market today, thereby 
generating less waste and emitting 
less greenhouse gas during transit.

Product description
The Gibco media bottle was designed 
to provide better ergonomic features, 
ease of use, and reduced chance of 
contamination. The compact design 
of the Gibco media bottle allows for 
easier handling and storage, and also 
reduced packaging.

Green features
Fewer resources
The 1 L Gibco media bottle uses 39% 
less source material (33% less for 
the 500 mL bottle and 23% less for 
the 100 mL bottle) than comparable 
media bottles on the market today 
(Table 1). By using less material, less 
petroleum feedstock is required, and 
less greenhouse gas is generated. 

The overall recyclability of the bottle 
has been increased by eliminating the 
need to segregate its components. 
Comparable product caps contain 
a foam insert and glue that render 
them nonrecyclable. By eliminating 
those, both the cap and bottle can be 
recycled. Both the cap and the bottle 
itself are made from highly recyclable 

Green benefits
• Fewer resources: up to 39% 

less material
• Sustainable packaging: 

increased recyclability
• Decreased fuel consumption 

and greenhouse gas emissions 
for transport

high-density polyethylene (HDPE) and 
polyethylene terephthalate (PETE), and 
both are labeled with plastic recycling 
codes to help identify them as 
recyclable. However, due to the nature 
of many of the products in the bottles 
and potential biohazard issues, many 
institutions may not recycle them.* 

In addition, when designing the bottle 
and sourcing the raw materials, 
local bottle vendors were chosen 
specifically in order to minimize 
transportation to our facility. 
Previously, each bottle traveled 1,384 
miles to the production facility. Now 
the bottle travels 875 fewer miles 
to being filled, thereby consuming 
less fuel and generating 3,300 fewer 
pounds of CO2 for every shipment. 
This calculation is based on CO2 
emission estimates taken from the 
EPA Center for Corporate Climate 
Leadership Greenhouse Gas Inventory 
Guidance [1].

Introduction
We are committed to designing 
products with the environment in 
mind–it’s part of how we enable 
our customers to make the world 
healthier, cleaner, and safer. This fact 
sheet provides the rationale behind 
the environmental claim that this 
product utilizes sustainable packaging 
principles. Gibco™ media bottles use 
less source material and are more 
recyclable than other media bottles 

* Please consult with applicable federal, state, and/or local 
regulatory agency for waste disposal instructions.



Find out more at thermofisher.com/gibco

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. © 2016 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.  
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified. CO128458 0616

Reference
1.   Representative data from the Bureau of Transport Statistics, National Transport Staistics 

for 2007 and US Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990–2005.

Table 1. Decreased weights of Gibco bottles compared to traditional media bottles of equivalent volume.

1 L bottle Weight 500 mL bottle Weight 100 mL bottle Weight

Traditional sterile  
1 L square media 
bottle

187 g Traditional sterile 
500 mL square 
media bottle

116 g Traditional sterile 
100 mL square 
media bottle

53 g

1 L Gibco media 
bottle

117 g 500 mL Gibco 
media bottle

78 g 100 mL Gibco 
media bottle

41 g

Reduction 39% Reduction 33% Reduction 23%



For performance and consistency essential to 
successful cell culture

Gibco boxy bottle 
2008–present

Gibco One Shot 50 mL bottle 
2016–present

Gibco sera—committed to quality 
and innovation since 1962

Gibco square plastics 
1987–1996

Gibco round plastics 
1996–2007

Gibco glass bottle 
1962–1986



Gibco sera—unassailable quality*
A history of innovation

In 1962, Leonard Hayflick made the important discovery that there is a finite 

capacity for normal human cells to replicate in culture. This finding overturned a 

long-held belief about the potential immortality of cultured cells and has had far-

reaching implications in life science research. That same year, Bob and Earline 

Ferguson, two biologists working from their garage in Grand Island, New York, 

recognized the business potential of supplying animal sera for research use. From 

this humble beginning, Gibco™ sera rose to the forefront of products supporting 

global life science research. Gibco™ cell culture products are now an important part 

of Thermo Fisher Scientific.

How did we become the world leader for sera, 
media, and reagents? The key to the success of 
Gibco products has always been the consistent 
delivery of quality, which helps reduce the number 
of unknowns that scientists may experience in their 
work. Across the global life science community, 
Gibco products have a reputation for reliability—
allowing scientists to focus on more important 
things than troubleshooting cell culture problems. 
In addition to supporting innovators in life science 
research, Thermo Fisher Scientific is a leading 
supplier to the global biopharmaceutical industry. Part 
of our success is due to our strong commitment to 
both small and large laboratories, ranging from the 
research bench to production-scale facilities. 

The original Gibco manufacturing site located in 
Grand Island, New York, is now just one of many 
manufacturing facilities worldwide that produce 
Gibco cell culture products. Through our unwavering 
commitment to quality, we continue to provide 
scientists with the consistent reliability, service, value, 
and innovation that have made Gibco products a 
global market leader for over 50 years.

Lake Ontario

NEW YORK

Lake Erie

Niagara Falls, 
Ontario

Niagara Falls, 
New York

Ft. Niagara

Tonawanda

Buffalo

Fort Erie

Grand 
Island
✪

Grand Island Biological 
Company (Gibco) here 
since 1962

CANADA

UNITED STATES

* According to a 2015 Percepta study.



Sera designed for specialty applications and sensitive cell culture, including stem cell research, 

cancer research, reporter assays, immunoassays, and more.

The lowest risk of bovine spongiform encephalopathy (BSE) and lower viral risk. Meets USP/EP 

guidelines with up to 90 harmonized quality specification tests, including European Medicine Agency 

(EMA) virus testing (selected lots), USP/EP mycoplasma, endotoxin, performance, biochemical/hormonal 

profiling, and Oritain™ fingerprinting technology. Manufactured using triple 0.1 µm filtration.

For standard research applications with up to 50 quality specification tests that includes 9 CFR virus 

testing, endotoxin, and performance. Manufactured using triple 0.1 µm filtration.

The right sera for all your  
cell culture needs

Product 
specifications

Value Plus FBS—
United States

Value FBS— 
Mexico/Central America

Value FBS—
Canada

Value FBS—
Brazil

Endotoxin ≤10 EU/mL
(typically ≤5 EU/mL)

≤50 EU/mL
(typically ≤10 EU/mL)

≤50 EU/mL
(typically ≤10 EU/mL)

≤50 EU/mL
(typically ≤10 EU/mL)

Performance 
(growth)

9 CFR virus 
testing  *

Filtration
Sterile filtered  
(triple 0.1 µm filtration)

   **

Total protein 3–5 g/dL 3–5 g/dL 3–5 g/dL 3.5–5.5 g/dL

Hemoglobin ≤25 mg/dL ≤25 mg/dL ≤25 mg/dL ≤30 mg/dL

Mycoplasma 

pH  
6.9–7.8

Osmolality  
280–340 mOsm/kg H2O

Origin United States Mexico/
Central America Canada Brazil

Base Cat. Nos. 26140, 16140, 
A31605, A38401

10437, 10438, 
A31606, A38402

12483, 12484, 
A31607, A38403

10270, 10500, 
A31608, A38404

Product specifications Premium FBS— 
Australia

Premium FBS— 
New Zealand

Premium FBS— 
United States

Endotoxin  
≤5 EU/mL

Performance (growth)

9 CFR virus testing

EMA virus testing
Selected lots only

Biochemical hormonal 
profiling

Filtration
Sterile filtered  
(triple 0.1 µm filtration)

Total protein  
30–45 mg/mL

Hemoglobin ≤30 mg/dL ≤30 mg/dL ≤15 mg/dL

Mycoplasma 

pH  
7.0–8.0

Osmolality  
280–340 mOsm/kg H2O

Fingerprinting 
technology  
(origin confirmation)

Origin Australia New Zealand United States

Base Cat. Nos. 10099, 10100 10091, 10093 16000, 10082,  
A31604, A38400

X = testing is performed 
** = Selected lots; not all lots are EMA virus tested.

* These results are based on a review of approximately 10,000 publications using the six Specialty FBS products that Thermo Fisher Scientific offers. These terms were given by the MeSH 
taxonomy based on the full text of the paper.

Specialty sera Description Ideal for studying these 
research areas*

Charcoal 
Stripped FBS

• Reduced lot-to-lot variability on 
hormone levels, which helps eliminate 
some of the influences steroids and 
other components have on cells

• Growth assay using Vero cells

• Hormones or hormone receptors  
(androgens, estrogens, progesterone)

• Cytotoxic drug response

• Cellular signaling and reporter assays 

• Tumor cells

Ultra-low lgG 
FBS

• IgG levels are less than 5 µg/mL; BVD 
antibody titer is low and not detectable

• Antibodies

• Viruses and viral response

• Cell-surface epitopes

Dialyzed FBS • Dialyzed by tangential flow filtration 
utilizing 10,000 MW cutoff filters

• Performance tested for cloning and 
plating efficiency

• Proteomics

• Isotope labeling

• Cellular signaling and reporter assays

ES Cell–
Qualified FBS

• Specially tested for the ability to 
sustain undifferentiated ES cells while 
maintaining karyotype integrity, LIF 
responsiveness, and pluripotency 
markers 

• New improved screening with germline-
competent PRX129/X1 mESC line using 
a predictive assay that measures plating 
efficiency and pluripotency maintenance

• High consistency between lots, with 
proven applications in iPSC generation 
and PSC culture

• Induced pluripotent stem cells (iPSCs)

• Cellular reprogramming

• Embryonic stem cells (ESCs)

• Embryonic development

MSC-Qualified 
FBS

• Performance-tested using standard 
14-day MSC CFU-F assay

• Each lot is tested against an in-house 
FBS reference standard using cells from 
a master cell bank of MSCs from normal 
bone marrow donors, which helps 
ensure lot-to-lot consistency

• Mesenchymal stem cells (MSCs)

• Mesenchymal stromal cells

• Osteogenesis 

• Chondrogenesis and cartilage

• Collagen and other extracellular matrix 
(ECM)

• Adipose tissue and adipogenesis

Exosome-
Depleted FBS

• ≥90% of exosomes depleted

• Complex manufacturing process that 
retains the nutrients your  
cells need

• Full quality testing for sterility, 
mycoplasmas, performance,  
and endotoxins

• Exosomes and extracellular vesicles

• MicroRNA

• Cell–cell communication

Learn if these products are  
right for your research at  
thermofisher.com/otheranimalsera

Other animal sera
Although FBS is the most 
commonly used serum 
product, many other products 
are sold as lower-cost 
alternatives. These include 
bovine serum, horse serum, 
newborn calf serum, goat 
serum, rabbit serum, lamb 
serum, porcine serum, and 
chicken serum.

Did you know?
9 CFR virus testing: Virus panel testing according to Code 
of Federal Regulations, (CFR), Title 9, Part 113.53(c) [113.46, 
113.47]. Detected by fluorescent antibody.

Biochemical hormonal profiling: Quantification of 
biochemical and hormonal (estradiol, insulin, progesterone, 
testosterone, and thyroxine) profiling that may have an 
impact on cell culture.

EMA virus testing: Virus panel testing according to EMA/
CHMP/BWP/457920/2012 Part 7.3.1 and 7.3.2 and EMEA/
CVMP/743/00 Part 4.3.3. Detected by fluorescent antibody.

Fingerprinting technology (origin confirmation): A 
proprietary technology for Gibco sera, to confirm FBS 
origin and eliminate the potential for counterfeit product.

Introducing a simplified three-tiered offering—Value FBS, 

Premium FBS, and Specialty FBS—where each category 

is clearly delineated by relevant performance markers and 

testing levels to help ensure you can confidently select the 

right serum for your research.

Choose the right sera for your specific needs, from basic 

research to specialty assays. Whether you need sera with 

the least viral risk, the lowest endotoxin levels, or sera 

qualified for specialty applications and assays, Gibco 

products offer you superior value and the clearest choice.

Value FBS

Premium FBS Specialty FBS

Please note: If you require biochemical hormonal profiling and/or fingerprinting technology (origin confirmation), both are available in our Premium FBS category.

• Heat-inactivated Value FBS is available in most formats/sizes
• Gamma-irradiated Value FBS is available upon request

• Heat-inactivated Premium FBS is available in most formats/sizes
• Gamma-irradiated Premium FBS is available upon request

 Testing is performed 

 Testing is performed          * Modified virus testing; see CoA for virus testing

** FBS manufactured in Brazil is subjected to double 0.1 µm filtration, not triple (Cat. Nos. 12657011 and 12657029)



North America 60%

42%

Europe

Asia

39%

 IT’S ALSO THE MOST TRUSTED SERUM BRAND

GIBCO SERA ARE THE MOST CITED SERA 
IN GLOBAL SCIENTIFIC JOURNALS

Across the globe, Gibco sera account for 
the highest percentage of citations compared 

to all other serum brands**

Used by 14 of the top 15 pharma companies 

iMATCH

A COMMITMENT TO INNOVATION

The right design
Ergonomic bottle 

makes pipetting easier 

The right size
50 mL Gibco™ One Shot™ FBS†

is ideal for ease of use
and convenience

The right tools
Gibco™ iMATCH™ Sera Lot Matching Tool: 

Find our most consistent, highest-performing 
serum lot available, without having to test 

>107,000 citations and counting

Our sera account for 
45% of all FBS citations** 

Dolly the sheep

Dolly, the first mammal cloned from an adult somatic  
cell, ignited the embryonic stem cell research field.3

Mouse embryonic stem cells

Gail R. Martin extracted stem cells from mouse 
embryos, and coined the term “embryonic stem cell.” 

2 

GIBCO SERA ARE THE FIRST IN THE WORLD 
TO BE MANUFACTURED 

FOR SCIENTIFIC RESEARCH
1st

Gibco sera have been part of important 
breakthroughs for >50 years

1970

1960

1980

1990

2000

HEK 293 cell line

Frank L. Graham generated an immortalized cell line   
now used extensively as an expression tool.1

CRISPR-Cas9 editing of the human genome

Prashant Mali and George Church showed that RNA-guided editing 
could be used to engineer the genome of human cells.4

Unlike most FBS suppliers, we invest in our own 
collectors, who obtain the majority of our supply
(a by-product of the beef industry) straight from 
government-approved facilities with clinically examined 
healthy animals under veterinary supervision, using only 
the strictest aseptic collection techniques.

At our processing facilities we conduct numerous 
quality checks, such as testing for hemoglobin levels, 
to verify that the integrity of the product is maintained.

FBS is transferred to a clean room in specially 
designed stainless steel pipes where it 
undergoes 0.1 μm triple filtration to eradicate 
biological contaminants.

Sterile-filtered serum is immediately and 
aseptically bottled and undergoes 
virus/quality testing before clearing QC.

Key benefits 

OFFERS THE HIGHEST LEVEL OF TRACEABILITY AND QUALITY

MINIMIZED RISK OF CONTAMINATION OF FINAL PRODUCT

Blood collection

Sterile filtration and processing Dispensing

Raw serum conversion

customer audits yearly 
>100

quality tests per batch
Up to 90 Awarded the International Serum 

Industry Association (ISIA) traceability 
certification in February 2014

SUPERIOR QUALITY

THE GIBCO BRAND IS BACKED BY:

45%

Gibco FBS

Scientists worldwide recommend Gibco sera more than any other sera
Delivering the performance and consistency you demand

Vertically integrated finish-at-source manufacturing process

** From 2006 to 2015. 

† One Shot FBS is not available in all regions.



 Find out more at thermofisher.com/fbs
All products may not be available in all regions due to importation regulations. Contact your local sales representative 
regarding product availability in your country. 

For Research Use or Further Manufacturing Use Only. Serum and blood proteins are not for direct 
administration into humans or animals. © 2018 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are 
the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified. Oritain is a trademark of Oritain 
Holdings Limited. COL08619 0119

References
1. Graham FL et al. (1977) Characteristics of a human cell line transformed by DNA from human adenovirus 

type 5. J Gen Virol 36(1):59–74. 

2. Martin G (1981) Isolation of a pluripotent cell line from early mouse embryos cultured in medium conditioned 
by teratocarcinoma stem cells. Proc Natl Acad Sci USA 78(12):7634–7638. 

3. Wilmut I et al. (1997) Viable offspring derived from fetal and adult mammalian cells. Nature 
385(6619):810–813.

4. Mali P et al. (2013) RNA-guided human genome engineering via Cas9. Science 339(6121):823–826.

7 reasons to 
buy Gibco FBS 
right now

Global, vertically integrated supply chain for 
continuity of supply and risk mitigation

Certified for traceability by the International 
Serum Industry Association (ISIA) since 2014

Differentiated workflow solutions, from specialty 
serum to innovative packaging like the aliquot-
free One Shot™ FBS 50 mL bottle

FBS “fingerprinting” technology—first FBS 
supplier to develop origin reassurance like 
no other

iMATCH technology—multi-parametric 
matching tool minimizes lot variation and 
eliminates need for testing

Better together—maximize reproducibility by 
pairing our FBS with Gibco media and our 
Thermo Scientific™ Nunc™ plastics

cGMP–ISO 13485 and/or ISO 9001 facilities 
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Buffered Saline Solutions
For various human clinical samples
Pub. No.  MAN0018562   Rev.  1.0

WARNING! Read the Safety Data Sheets (SDSs) and follow the handling instructions. Wear appropriate protective eyewear,
clothing, and gloves. Safety Data Sheets (SDSs) are available from thermofisher.com/support.

Intended Use
For in vitro diagnostic use

Buffered saline solutions are isotonic saline solutions used to maintain pH and osmotic balance as well as provide cells with water and
essential inorganic ions. Buffered saline solutions are used in a variety of laboratory applications, such as washing cells, transporting cells,
diluent of human biological samples, or for reagent preparation. Thermo Fisher Scientific offers a wide range of buffered saline solutions
including those with and without; calcium chloride, magnesium chloride, magnesium sulfate, and phenol red.

Buffered saline solutions are for professional use. They are used in medical laboratories by personnel who have received specialized
education and training with regard to procedures utilizing In Vitro Diagnostic products. IVD products of this type are not intended as sole
determinant in a diagnostic situation. Test results are interpreted by a healthcare professional as part of the clinical management of a
patient.

Principle and explanation of procedure
Isotonic solutions are generally utilized to maintain cells for a short period time in a viable condition while the cells are manipulated
outside of their regular growth environment. A physiological pH (6.8 to 7.4) value can be important to maintain viability when
investigating human biological samples in an in vitro diagnostic application. Isotonic solutions can also be used for rinsing and washing
steps in various diagnostic procedures (1-4).

Contents and storage
All quality control testing results are reported on lot-specific Certificate of Analysis available on our website: thermofisher.com.

Product Cat. No. Storage Shelf life[1]

Phosphate Buffered Saline (PBS) 7.4 (1X)
10010001[2]

10010002[2]
15°C to 30°C 12 months

Phosphate Buffered Saline (PBS) 7.4 (1X)

10010023[3]

10010031[2]

10010049[3]

10010072[2]

15°C to 30°C 24 months

Phosphate Buffered Saline (PBS) 7.4 (1X) 10010015[4] 15°C to 30°C 36 months

Phosphate Buffered Saline (PBS) 7.2 (1X) 20012019[4] 15°C to 30°C 36months

Phosphate Buffered Saline (PBS) 7.2 (1X)

20012027[2]

20012043[2]

20012050[2]

20012099[2]

15°C to 30°C 24 months

Phosphate Buffered Saline (PBS) 7.4 (10X)

70011036[4]

70011044[2]

70011069[2]

15°C to 30°C 24 months

Phosphate Buffered Saline (PBS) 7.2 (10X) 70013016[4] 15°C to 30°C 36 months

INSTRUCTIONS FOR USE

For In Vitro Diagnostic Use.

http://thermofisher.com/support
http://www.thermofisher.com


Product Cat. No. Storage Shelf life[1]

Phosphate Buffered Saline (PBS) 7.2 (10X)
70013032[2]

70013073[2]
15°C to 30°C 24 months

Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline (DPBS) (1X)

[+] Calcium Chloride

[+] Magnesium Chloride

14040083[4]

14040091[4]

14040141[2]

14040133[2]

14040117[3]

14040097[2]

14040182[2]

14040216[3]

2°C to 8°C 36 months

Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline (DPBS) (1X)

[-] Calcium Chloride

[-] Magnesium Chloride

14190086[4]

14190094[4]

14190144[3]

14190136[3]

14190230[4]

14190250[3]

14190235[3]

15°C to 30°C 36 months

Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline (DPBS) (1X)

[-] Calcium Chloride

[-] Magnesium Chloride

14190342[3]

14190359[2]

14190367[3]

15°C to 30°C 12 months

Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline (DPBS) (1X)

[-] Calcium Chloride

[-] Magnesium Chloride

14190240[4] 15°C to 30°C 24 months

Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline (DPBS) (10X)

[-] Calcium Chloride

[-] Magnesium Chloride

14200059[4]

14200067[4]

14200075[2]

14200166[2]

15°C to 30°C 36 months

Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline (DPBS) (10X)

[+] Calcium Chloride

[+] Magnesium Chloride

14080048[4]

14080055[2]

14080098[2]

2°C to 8°C 24 months

Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) (1X)

[+] Calcium Chloride

[+] Magnesium Chloride

[-] Phenol Red

14025050[4]

14025092[2]

14025076[2]

14025134[2]

14025126[2]

15°C to 30°C 36 months

Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) (1X)

[+] Calcium Chloride

[+] Magnesium Chloride

[+] Phenol Red

24020083[4]

24020091[4]

24020117[2]

24020198[2]

15°C to 30°C 36 months

Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) (1X)

[-] Calcium Chloride

[-] Magnesium Chloride

[-] Magnesium Sulfate

[+] Phenol Red

14170120[2]

14170112[2]

14170097[2]

14170161[2]

15°C to 30°C 36 months
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Product Cat. No. Storage Shelf life[1]

Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) (1X)

[-] Calcium Chloride

[-] Magnesium Chloride

[-] Magnesium Sulfate

[-] Phenol Red

14175046[4]

14175053[4]

14175095[2]

14175079[2]

14175103[2]

14175145[2]

15°C to 30°C 36 months

Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) (1X)

[-] Calcium Chloride

[-] Magnesium Chloride

[+] Phenol Red

[+] Sodium Bicarbonate

14170070[4]

14170088[4]
15°C to 30°C 36 months

Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) (10X)

[-] Sodium Bicarbonate
14060040[4] 15°C to 30°C 36 months

Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) (10X)

[-] Calcium Chloride

[-] Magnesium Chloride

14180046[4] 15°C to 30°C 36 months

Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) (10X)

[-] Calcium Chloride

[-] Magnesium Chloride

[-] Sodium Bicarbonate

[-] Phenol Red

14185045[4] 15°C to 30°C 24 months

Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) (10X)

[-] Sodium Bicarbonate

[-] Phenol Red

14065056[2]

14065098[2]
15°C to 30°C 24 months

Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) (10X)

[-] Sodium Bicarbonate

[-] Phenol Red

14065049[4] 15°C to 30°C 36 months

Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) (10X)

[-] Calcium Chloride

[-] Magnesium Chloride

[-] Magnesium Sulfate

14185052[2]

14185098[2]
15°C to 30°C 24 months

Earle’s Balanced Salt Solution (EBSS) (1X)

[-] Calcium Chloride

[-] Magnesium Chloride

[-] Phenol Red

14155048[4]

14155063[2]

14155098[2]

15°C to 30°C 36 months

BME, Basal Medium (Eagle) (1X)

[+] Earle’s Salts

[+] Phenol Red

[-] L-glutamine

[-] HEPES

41010026[4]
2°C to 8°C

Protect from light
12 months

HEPES Buffer Solution 1 M
15630049[4]

15630056[4]
2°C to 8°C 24 months

[1]  Shelf life is determined from Date of Manufacture. Do not use beyond the labelled expiration date.
[2]  Manufacturer: Life Technologies Corporation | 3175 Staley Road | Grand Island, NY 14072
[3]  Dual manufactured.
[4]  Manufacturer: Life Technologies™ Ltd. | 3 Fountain Drive, Inchinnan Business Park | Paisley PA49RF, Scotland, United Kingdom |Tel: +44 (0)141 81416305
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Precautions
Do not use the product if packaging, including bottles and vials,
have been compromised and/or show evidence of microbial
contamination, cloudy appearance, discoloration, drying, cracking,
or other signs of deterioration.

CAUTION! Human samples are potentially biohazardous.
Follow standard precautions for handling, storage and
disposal.

WARNING! Do not use for injection or infusion! Please
report any serious incidents in relation to the device to the
manufacturer and the Competent Authority of the EU
Member State in which the user and/or patient is
established.

· Once opened, use Buffered Saline Solutions within
14 days for maximal growth performance.

· Avoid repeated warming/cooling and prolonged
exposure to light.

· Do not use beyond labeled expiration date.

· All solutions that come into contact with clinical samples
must be sterile. Always use proper aseptic techniques
and work inside a laminar flow hood. Consult our Gibco
Cell Culture Basics for aseptic handling.

Test protocol
Buffered saline solutions have many different uses in diagnostic
protocols such as cell washing, diluents or as transport media.
Refer to the appropriate procedures. Several procedures and
applications are provided in the references.

Cellular suspensions prepared in a buffered saline solution should
not be stored longer than several hours as cellular viability may
decrease. Therefore, the suitability of the buffered saline solution
for a specific cell type should be tested prior to use.

Quality control
Standard evaluations for cell culture media are pH, osmolality,
endotoxins and sterility testing for liquid products. All quality
control testing results are reported on lot specific Certificate of
Analysis available on our website: thermofisher.com.

References

1. Lennette EH, Halonen P and Murphy FA . Laboratory
Diagnosis of Infectious Disease - Principles and Practices
(1988).Springer, New York, p.43.

2. WHO Manual for the laboratory diagnosis and virological
surveillance of influenza, 2011.

3. Winn, W. C., & Koneman, E. W. (2006). Koneman's color atlas
and textbook of diagnostic microbiology (6th ed.).
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

4. WHO Guidelines on the Establishment of Virology
Laboratories in Developing Countries, 2008.

Labeling symbols
The symbols present on the product label are explained in the
following table.
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Sterilized using aseptic
processing technique PROTECT FROM LIGHT

European Mark of
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AUTHORISED
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THE EUROPEAN
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Limited product warranty
Life Technologies Corporation and/or its affiliate(s) warrant their
products as set forth in the Life Technologies' General Terms and
Conditions of Sale at www.thermofisher.com/us/en/home/global/
terms-and-conditions.html. If you have any questions, please
contact Life Technologies at www.thermofisher.com/support.
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Buffered Saline Solutions
For various human clinical samples
Pub. No.  MAN0018562   Rev.  1.0

WARNING! Read the Safety Data Sheets (SDSs) and follow the handling instructions. Wear appropriate protective eyewear,
clothing, and gloves. Safety Data Sheets (SDSs) are available from thermofisher.com/support.

Intended Use
For in vitro diagnostic use

Buffered saline solutions are isotonic saline solutions used to maintain pH and osmotic balance as well as provide cells with water and
essential inorganic ions. Buffered saline solutions are used in a variety of laboratory applications, such as washing cells, transporting cells,
diluent of human biological samples, or for reagent preparation. Thermo Fisher Scientific offers a wide range of buffered saline solutions
including those with and without; calcium chloride, magnesium chloride, magnesium sulfate, and phenol red.

Buffered saline solutions are for professional use. They are used in medical laboratories by personnel who have received specialized
education and training with regard to procedures utilizing In Vitro Diagnostic products. IVD products of this type are not intended as sole
determinant in a diagnostic situation. Test results are interpreted by a healthcare professional as part of the clinical management of a
patient.

Principle and explanation of procedure
Isotonic solutions are generally utilized to maintain cells for a short period time in a viable condition while the cells are manipulated
outside of their regular growth environment. A physiological pH (6.8 to 7.4) value can be important to maintain viability when
investigating human biological samples in an in vitro diagnostic application. Isotonic solutions can also be used for rinsing and washing
steps in various diagnostic procedures (1-4).

Contents and storage
All quality control testing results are reported on lot-specific Certificate of Analysis available on our website: thermofisher.com.

Product Cat. No. Storage Shelf life[1]

Phosphate Buffered Saline (PBS) 7.4 (1X)
10010001[2]

10010002[2]
15°C to 30°C 12 months

Phosphate Buffered Saline (PBS) 7.4 (1X)

10010023[3]

10010031[2]

10010049[3]

10010072[2]

15°C to 30°C 24 months

Phosphate Buffered Saline (PBS) 7.4 (1X) 10010015[4] 15°C to 30°C 36 months

Phosphate Buffered Saline (PBS) 7.2 (1X) 20012019[4] 15°C to 30°C 36months

Phosphate Buffered Saline (PBS) 7.2 (1X)

20012027[2]

20012043[2]

20012050[2]

20012099[2]

15°C to 30°C 24 months

Phosphate Buffered Saline (PBS) 7.4 (10X)

70011036[4]

70011044[2]

70011069[2]

15°C to 30°C 24 months

Phosphate Buffered Saline (PBS) 7.2 (10X) 70013016[4] 15°C to 30°C 36 months

INSTRUCTIONS FOR USE

For In Vitro Diagnostic Use.

http://thermofisher.com/support
http://www.thermofisher.com


Product Cat. No. Storage Shelf life[1]

Phosphate Buffered Saline (PBS) 7.2 (10X)
70013032[2]

70013073[2]
15°C to 30°C 24 months

Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline (DPBS) (1X)

[+] Calcium Chloride

[+] Magnesium Chloride

14040083[4]

14040091[4]

14040141[2]

14040133[2]

14040117[3]

14040097[2]

14040182[2]

14040216[3]

2°C to 8°C 36 months

Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline (DPBS) (1X)

[-] Calcium Chloride

[-] Magnesium Chloride

14190086[4]

14190094[4]

14190144[3]

14190136[3]

14190230[4]

14190250[3]

14190235[3]

15°C to 30°C 36 months

Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline (DPBS) (1X)

[-] Calcium Chloride

[-] Magnesium Chloride

14190342[3]

14190359[2]

14190367[3]

15°C to 30°C 12 months

Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline (DPBS) (1X)

[-] Calcium Chloride

[-] Magnesium Chloride

14190240[4] 15°C to 30°C 24 months

Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline (DPBS) (10X)

[-] Calcium Chloride

[-] Magnesium Chloride

14200059[4]

14200067[4]

14200075[2]

14200166[2]

15°C to 30°C 36 months

Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline (DPBS) (10X)

[+] Calcium Chloride

[+] Magnesium Chloride

14080048[4]

14080055[2]

14080098[2]

2°C to 8°C 24 months

Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) (1X)

[+] Calcium Chloride

[+] Magnesium Chloride

[-] Phenol Red

14025050[4]

14025092[2]

14025076[2]

14025134[2]

14025126[2]

15°C to 30°C 36 months

Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) (1X)

[+] Calcium Chloride

[+] Magnesium Chloride

[+] Phenol Red

24020083[4]

24020091[4]

24020117[2]

24020198[2]

15°C to 30°C 36 months

Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) (1X)

[-] Calcium Chloride

[-] Magnesium Chloride

[-] Magnesium Sulfate

[+] Phenol Red

14170120[2]

14170112[2]

14170097[2]

14170161[2]

15°C to 30°C 36 months
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Product Cat. No. Storage Shelf life[1]

Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) (1X)

[-] Calcium Chloride

[-] Magnesium Chloride

[-] Magnesium Sulfate

[-] Phenol Red

14175046[4]

14175053[4]

14175095[2]

14175079[2]

14175103[2]

14175145[2]

15°C to 30°C 36 months

Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) (1X)

[-] Calcium Chloride

[-] Magnesium Chloride

[+] Phenol Red

[+] Sodium Bicarbonate

14170070[4]

14170088[4]
15°C to 30°C 36 months

Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) (10X)

[-] Sodium Bicarbonate
14060040[4] 15°C to 30°C 36 months

Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) (10X)

[-] Calcium Chloride

[-] Magnesium Chloride

14180046[4] 15°C to 30°C 36 months

Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) (10X)

[-] Calcium Chloride

[-] Magnesium Chloride

[-] Sodium Bicarbonate

[-] Phenol Red

14185045[4] 15°C to 30°C 24 months

Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) (10X)

[-] Sodium Bicarbonate

[-] Phenol Red

14065056[2]

14065098[2]
15°C to 30°C 24 months

Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) (10X)

[-] Sodium Bicarbonate

[-] Phenol Red

14065049[4] 15°C to 30°C 36 months

Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) (10X)

[-] Calcium Chloride

[-] Magnesium Chloride

[-] Magnesium Sulfate

14185052[2]

14185098[2]
15°C to 30°C 24 months

Earle’s Balanced Salt Solution (EBSS) (1X)

[-] Calcium Chloride

[-] Magnesium Chloride

[-] Phenol Red

14155048[4]

14155063[2]

14155098[2]

15°C to 30°C 36 months

BME, Basal Medium (Eagle) (1X)

[+] Earle’s Salts

[+] Phenol Red

[-] L-glutamine

[-] HEPES

41010026[4]
2°C to 8°C

Protect from light
12 months

HEPES Buffer Solution 1 M
15630049[4]

15630056[4]
2°C to 8°C 24 months

[1]  Shelf life is determined from Date of Manufacture. Do not use beyond the labelled expiration date.
[2]  Manufacturer: Life Technologies Corporation | 3175 Staley Road | Grand Island, NY 14072
[3]  Dual manufactured.
[4]  Manufacturer: Life Technologies™ Ltd. | 3 Fountain Drive, Inchinnan Business Park | Paisley PA49RF, Scotland, United Kingdom |Tel: +44 (0)141 81416305
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Precautions
Do not use the product if packaging, including bottles and vials,
have been compromised and/or show evidence of microbial
contamination, cloudy appearance, discoloration, drying, cracking,
or other signs of deterioration.

CAUTION! Human samples are potentially biohazardous.
Follow standard precautions for handling, storage and
disposal.

WARNING! Do not use for injection or infusion! Please
report any serious incidents in relation to the device to the
manufacturer and the Competent Authority of the EU
Member State in which the user and/or patient is
established.

· Once opened, use Buffered Saline Solutions within
14 days for maximal growth performance.

· Avoid repeated warming/cooling and prolonged
exposure to light.

· Do not use beyond labeled expiration date.

· All solutions that come into contact with clinical samples
must be sterile. Always use proper aseptic techniques
and work inside a laminar flow hood. Consult our Gibco
Cell Culture Basics for aseptic handling.

Test protocol
Buffered saline solutions have many different uses in diagnostic
protocols such as cell washing, diluents or as transport media.
Refer to the appropriate procedures. Several procedures and
applications are provided in the references.

Cellular suspensions prepared in a buffered saline solution should
not be stored longer than several hours as cellular viability may
decrease. Therefore, the suitability of the buffered saline solution
for a specific cell type should be tested prior to use.

Quality control
Standard evaluations for cell culture media are pH, osmolality,
endotoxins and sterility testing for liquid products. All quality
control testing results are reported on lot specific Certificate of
Analysis available on our website: thermofisher.com.

References

1. Lennette EH, Halonen P and Murphy FA . Laboratory
Diagnosis of Infectious Disease - Principles and Practices
(1988).Springer, New York, p.43.

2. WHO Manual for the laboratory diagnosis and virological
surveillance of influenza, 2011.

3. Winn, W. C., & Koneman, E. W. (2006). Koneman's color atlas
and textbook of diagnostic microbiology (6th ed.).
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

4. WHO Guidelines on the Establishment of Virology
Laboratories in Developing Countries, 2008.

Labeling symbols
The symbols present on the product label are explained in the
following table.
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products as set forth in the Life Technologies' General Terms and
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terms-and-conditions.html. If you have any questions, please
contact Life Technologies at www.thermofisher.com/support.
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SYBR Safe DNA Gel Stain
An alternative to ethidium bromide stain

Introduction
We are committed to designing our 
products with the environment in 
mind–it’s part of how we enable 
our customers to make the world 
healthier, cleaner, and safer. This fact 
sheet provides the rationale behind 
the environmental claim that this 
product is less hazardous than the 
traditional method of DNA staining. 
Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA Gel 
Stain was developed specifically to be 
less hazardous than ethidium bromide 
for staining DNA in agarose and 
acrylamide gels.

FACT SHEET Green features

Product description
SYBR Safe DNA Gel Stain is offered 
as either a concentrate or a ready-to-
use solution. The detection sensitivity 
of SYBR Safe DNA Gel Stain is 
comparable to that obtained with 
ethidium bromide. DNA bands stained 
with SYBR Safe DNA Gel Stain can 
be detected using a standard UV 
transilluminator, an Invitrogen™ Safe 
Imager™ Blue-Light Transilluminator, 
or a laser-based scanner. The stain is 
also suitable for staining RNA in gels. 
Find out more at thermofisher.com/
sybrsafe

Green features
Less hazardous
Ethidium bromide has been commonly 
used as a DNA stain for many 
years. However, ethidium bromide 
is harmful if swallowed, and is very 
toxic if inhaled. In powder form, it 
is considered an irritant to the eyes 
and upper respiratory tract. Ethidium 
bromide has been shown to be 
mutagenic in various in vitro assays 
and is an aquatic toxin.

Green benefits
• Less hazardous: safer 

alternative to ethidium bromide

• Less waste: no hazardous 
waste disposal

SYBR Safe DNA Gel Stain was 
evaluated in a battery of toxicity and 
mutagenicity tests and found to be a 
safer alternative to ethidium bromide. 
SYBR Safe DNA Gel Stain in 0.5X 
TBE buffer did not show any toxicity 
or mortality in an acute oral toxicity 
study: the rat LD50 was >5,000 mg 
per kilogram of body weight (mg/kg) 
(US EPA OPPTS 870.1100 method). 
A single-dose oral administration of 
SYBR Safe DNA Gel Stain in 0.5X TBE 
buffer, at a limit dose of 5,000 mg/kg 
to rats, produced no mortalities or 
toxic signs. In aquatic toxicity tests 
with fathead minnows (California 
Code of Regulation (CCR), Title 22, 
acute screening methodology), SYBR 
Safe DNA Gel Stain in 0.5X TBE was 
not toxic (LC50 >750 mg/L). SYBR 
Safe DNA Gel Stain was weakly 
mutagenic only with S9 metabolic 
activation in the standard Ames 
bacterial mutation assay. Compared 
to ethidium bromide, SYBR Safe DNA 
Gel Stain caused fewer mutations, as 
measured in several different strains of 
Salmonella typhimurium. 



Find out more at thermofisher.com/sybrsafe

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. © 2016 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.  
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified. CO128458 0616

* Please consult with your federal, state, and/or local regulatory agency to ensure sanitary sewer disposal is an option for your facility.

In addition, SYBR Safe DNA Gel Stain 
did not cause mutations in mouse 
lymphoma cells at the thymidine 
kinase (TK) locus and did not induce 
chromosomal aberrations in cultured 
human peripheral blood lymphocytes 
with or without S9 metabolic 
activation. Furthermore, it did not 
induce transformations in primary 
cultures of Syrian hamster embryo 
(SHE) cells.

Less waste
SYBR Safe DNA Gel Stain does not 
typically require special disposal 
measures.* This means less 
hazardous waste to manage in the 

lab, lowering disposal costs and 
freeing up time.

Per US EPA and CCR, Title 22 
regulations, SYBR Safe DNA Gel Stain 
in 0.5X TBE buffer was evaluated 
in various hazardous waste testing 
and was found to be noncorrosive 
(pH = 8.25; US EPA 150.1 method), 
nonreactive (no reactivity detected; 
US EPA 9010B/9030A method), and 
nonignitable (not ignitable <212°F; 
US EPA 1010), and is not classified 
as hazardous waste in California. 
Furthermore, SYBR Safe DNA Gel 
Stain complies with the US Clean 
Water Act and the National Pollutant 

Discharge Elimination System 
Regulations, as it does not contain 
cyanide, phenolics, priority pollutant 
metals, organochlorine pesticides, 
polychlorinated biphenyls, or semi-
volatile organic compounds.

For further information on the product 
safety testing, read the white paper on 
SYBR Safe DNA Gel Stain.
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Telmo Silvestre

De: Margarida Palhares <margaridapalhares@quilaban.pt>
Enviado: 23 de outubro de 2020 09:42
Para: Joana Costa
Cc: Telmo Silvestre; Alexandra Oliveira
Assunto: QUILABAN: Envio de Proposta e Documentos Envio do Convite e Caderno de Encargos - 

Consulta Prévia nº 3100220 - até 21/10
Anexos: 01263.2020 QUILABAN - C 3100220.pdf; CE 3100220.pdf; IPST CPR Nº 3100220 21.10 

QLB Proposta e Documentos.zip

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Concluído

INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, IP 
 
Exmos. Senhores, 
 
no seguimento do Convite, em anexo, o qual agradecemos, junto enviamos a nossa Proposta e documentos. 
 
Estamos ao dispor para qualquer esclarecimento. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
Margarida Palhares 
Gestora de Concursos Públicos 
Public Tender Manager 
  

 
 
 

     

T. +351 21 923 63 50  
TM. +351 91 224 61 27 
E.margaridapalhares@quilaban.pt 
 
Beloura Office Park, Edifício 11 
Quinta da Beloura 
2710-693 Sintra PORTUGAL 
www.quilaban.pt 
 
 

 
                                                                                          

 
 
Before printing, think about the environment 
 
A informação contida neste e-mail e os ficheiros anexos são confidenciais e deverão ser lidos única e exclusivamente pelo indivíduo ou entidade a quem são dirigidos. Se recebeu esta comunicação por erro, por 
favor, informe de imediato o remetente e apague a mensagem e os ficheiros anexos sem os ler, copiar, gravar, distribuir ou divulgar ou fazer qualquer outro uso da informação sem o consentimento da Quilaban. O 
correio electrónico via Internet não permite assegurar a confidencialidade ou a correcta recepção das mensagens, pelo que a Quilaban não assume qualquer responsabilidade por possíveis danos causados. 
 
The information contained in this communication is confidential, may be privileged and is intended for the exclusive use of the above named addressee. If you receive this communication in error, please notify the 
sender immediately and delete it, and all its attached documents. If you are not the intended recipient, you are expressly prohibited from reading, copying, distributing, disseminating or, in any other way, using any 
of the information without the Quilaban consent. Please note that Internet e-mail guarantees neither the confidentiality nor the proper receipt of the message sent, so that Quilaban shall not be liable for any 
damages caused. 

From: Joana Costa <joana.costa@IPST.min-saude.pt>  
Sent: 16 de outubro de 2020 20:23 
To: Geral Quilaban <quilaban@quilaban.pt> 
Cc: Telmo Silvestre <Telmo.Silvestre@IPST.min-saude.pt> 
Subject: Envio do Convite e Caderno de Encargos - Consulta Prévia nº 3100220  
 
Excelentíssimos senhores,  
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Junto se envia o Convite e Caderno de Encargos, para efeitos de apresentação de proposta, referente ao 
procedimento por Consulta Prévia nº 3100220.  
 
Disponível para qualquer esclarecimento adicional.  
 
Com os melhores cumprimentos, 

Joana Costa 

SERVIÇOS CENTRAIS - INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, IP 

DPGPF – SERVIÇO DE AQUISIÇÕES 

Av. Miguel Bombarda nº 6  
1000-208 Lisboa, PORTUGAL 

TEL +351 21 0063044 FAX +351 21 0063073 
EE: aprovisio@ipst.min-saude.pt 

www.ipst.pt 

PENSE ANTES DE IMPRIMIR 

 
 



LOTE CÓDIGO DESIGNAÇÃO UNIDADE MOV. QUANTIDADE NUMÉRICO EXTENSO

12 12910990 SONDAS HIBRIDIZACAO PCR TEMPO REAL 5' Embalagem 7 589,96 € 4 129,72 € QUATRO MIL CENTO E VINTE E NOVE EUROS E SETENTA E DOIS CÊNTIMOS 

13 12910991 PRIMERS AMPLIFIC.PCR TEMPO REAL P.SENSE 5' - 3' Embalagem 6 70,72 € 424,32 € QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO EUROS E TRINTA E DOIS CÊNTIMOS 

14 12910992 PRIMERS P/AMPLIF.PCR TEMPO REAL ANTISENSE 3' - Embalagem 4 70,72 € 282,88 € DUZENTOS E OITENTA E DOIS EUROS E OITENTA E OITO CÊNTIMOS

VALOR 

TOTAL
4 836,92 € QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS EUROS E NOVENTA E DOIS CÊNTIMOS

BENS PREÇO TOTAL DA PROPOSTA

ANEXO II.a

Consulta Prévia nº 3100220

Fornecedor: QUILABAN: Quimica Laboratorial Analítica, S.A.

PUP



ANEXO II.a



NUMÉRICO EXTENSO

VALOR TOTAL 4 836,92 € QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS EUROS E NOVENTA E DOIS CÊNTIMOS

VALOR TOTAL DO I.V.A. 1 112,49 € MIL CENTO E DOZE EUROS E QUARENTA E NOVE CÊNTIMOS

VALOR TOTAL (I.V.A. INCLUÍDO) 5 949,41 € CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE EUROS E QUARENTA E UM  CÊNTIMOS

Consulta Prévia nº 3100220

Fornecedor: QUILABAN: Quimica Laboratorial Analítica, S.A.

PREÇO TOTAL DA PROPOSTA 

ANEXO II.b



Consulta Prévia nº 3100220

Fornecedor: QUILABAN: Quimica Laboratorial Analítica, S.A.

PREÇO TOTAL DA PROPOSTA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I - Modelo de declaração 

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º] 
 

1 - João Carlos Lombo da Silva Cordeiro, titular de identificação N.º 00008565 0 ZY6 válido 
até 10/01/2022 Lisboa residente no Bairro de S. José, Largo de Todos os Santos, Quinta de S. 
João, 2750-481, Cascais, na qualidade de representante legal de Quilaban, SA - Química 
Laboratorial Analítica, SA, de NIF 500 399 670, com sede no Beloura Office Park Rua do centro 
Empresarial, Edifício 11, Quinta da Beloura, 2710 - 693 Sintra, tendo tomado inteiro e perfeito 
conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequencia do 
procedimento de “Consulta Prévia n.º 3100220” e, se for o caso, do caderno de encargos do 
acordo-quadro aplicável, ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua 
representada se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do 
mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, 
todas as suas cláusulas.  

 
2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes 

documentos, que junta em anexo: 
a) Declaração Cumprimentos das obrigações de fornecedor 
b) Declaração Justificativa de preços  
c)  Declaração comprovativa de pagamento de taxas ao INFARMED 
d) outros 

 
3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à 

execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.  
 

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações 
previstas no n. º1 do artigo 55º do Código dos Contratos Públicos.  
 

5  - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações 
implica,  consoante  o  caso,  a  exclusão  da  proposta  apresentada  ou  a  caducidade  da 
adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contra-ordenação muito grave, 
nos termos do artigo  456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a 
aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como 
concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer 
procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à 
entidade competente para efeitos de procedimento criminal.  
 

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do 
disposto no artigo  81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que 
constitui o anexo II do referido Código, bem como os documentos comprovativos de que se 
encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 1 do artigo 55º do referido 
Código.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
7  -  O  declarante  tem  ainda  pleno  conhecimento  de  que  a  não  apresentação  dos 

documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, 
determina  a  caducidade  da  adjudicação  que  eventualmente  recaia  sobre  a  proposta 
apresentada e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código  
dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do  
direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento  
candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos  
públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento  
criminal.  
 

Sintra, 22 de outubro de 2020 

 



Lote: 12
Posição Código Designação
1 12910990 SONDAS HIBRIDIZACAO PCR TEMPO REAL 5' 

PROPOMOS:

Designação N/ Ref. Capacidade Qtd. Preço Emb. Preço Unidade Preço Total IVA
SINTESE DE SONDA  PROBS01 1,0000 Emb. 7 589,9600 € 589,9600 € 4 129,7200 € 23 %

(QUINHENTOS E OITENTA E 
NOVE EUROS E NOVENTA E SEIS 

CÊNTIMOS )

(QUINHENTOS E OITENTA E 
NOVE EUROS E NOVENTA E SEIS 

CÊNTIMOS )

(QUATRO MIL CENTO E VINTE E 
NOVE EUROS E SETENTA E DOIS 

CÊNTIMOS )

Origem: Alemanha
Marca TIB MOLBIOL

Valor Total do Lote 12 sem I.V.A: 4 129,72 € (QUATRO MIL CENTO E VINTE E NOVE EUROS E SETENTA E DOIS CÊNTIMOS )
Valor Total do Lote 12 com I.V.A: 5 079,56 € (CINCO MIL SETENTA E NOVE EUROS E CINQUENTA E SEIS CÊNTIMOS )
Lote: 13
Posição Código Designação
1 12910991 PRIMERS AMPLIFIC.PCR TEMPO REAL P.SENSE 5' - 3' 

PROPOMOS:

Designação N/ Ref. Capacidade Qtd. Preço Emb. Preço Unidade Preço Total IVA
SINTESE DE PRIMERS  PRIMS05 1,0000 Emb. 6 70,7200 € 70,7200 € 424,3200 € 23 %

(SETENTA EUROS E SETENTA E 
DOIS CÊNTIMOS )

(SETENTA EUROS E SETENTA E 
DOIS CÊNTIMOS )

(QUATROCENTOS E VINTE E 
QUATRO EUROS E TRINTA E 

DOIS CÊNTIMOS )

Origem: Alemanha
Marca TIB MOLBIOL

Valor Total do Lote 13 sem I.V.A: 424,32 € (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO EUROS E TRINTA E DOIS CÊNTIMOS )
Valor Total do Lote 13 com I.V.A: 521,91 € (QUINHENTOS E VINTE E UM EUROS E NOVENTA E UM CÊNTIMOS )
Lote: 14
Posição Código Designação
1 12910992 PRIMERS P/AMPLIF.PCR TEMPO REAL ANTISENSE 3' - 

PROPOMOS:

Designação N/ Ref. Capacidade Qtd. Preço Emb. Preço Unidade Preço Total IVA
SINTESE DE PRIMERS  PRIMS05 1,0000 Emb. 4 70,7200 € 70,7200 € 282,8800 € 23 %

(SETENTA EUROS E SETENTA E 
DOIS CÊNTIMOS )

(SETENTA EUROS E SETENTA E 
DOIS CÊNTIMOS )

(DUZENTOS E OITENTA E DOIS 
EUROS E OITENTA E OITO 

CÊNTIMOS )

Origem: Alemanha

S. de Aprovisionamento
PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA OS DIVERSOS LABORATÓRIOS
DO IPST, IP
V/REFª DPGPF/SA01263/2020

2710-693 Sintra
Beloura Office Park, Edifício 11

E-Mail:
Tel:

www.quilaban.pt
Fax:

quilaban@quilaban.pt
+351 219236350

+351 219236389

Data da Proposta
Concurso nº

21/10/20

Portugal
1749-005 LISBOA
AV. DO BRASIL, 53-PAVILHÃO 17
TRANSPLANTAÇÃO, I.P.
INST.PORTUGUÊS DO SANGUE E DA

502423943Contribuinte Nº

Exmo.(s) Sr.(s)

CPR Nº 3100220

Sede Social: Beloura Office Park . Rua do Centro Empresarial, Edificio 11 . Quinta da Beloura . 2710-693 Sintra
Mat. 21157A, Fls. 197 do Livro C-3 Verso - C.R.C. Sintra . Soc. Anónima . Cap. Social 6.000.000 Euros . Cont. nº 500 399 670
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Marca TIB MOLBIOL

Valor Total do Lote 14 sem I.V.A: 282,88 € (DUZENTOS E OITENTA E DOIS EUROS E OITENTA E OITO CÊNTIMOS )
Valor Total do Lote 14 com I.V.A: 347,94 € (TREZENTOS E QUARENTA E SETE EUROS E NOVENTA E QUATRO CÊNTIMOS )

As cotações apresentadas serão acrescidas de I.V.A
à taxa legal em vigor.
NOTA JUSTIFICATIVA DE PREÇO:
Informamos que os preços propostos
resultam do somatório do preço de origem
dos produtos,acrescidos de custos de transporte,
taxas de desalfandegamento,diversos impostos e
margens de comercialização.
ACONDICIONAMENTO DE BENS:
as embalagens reunem as condições necessárias à
perfeita conservação de todas as suas
caracteristicas
Os artigos propostos são comercializados à
embalagem não podendo estas ser abertas
PRAZO DE ENTREGA: 2 dias ou imediato mediante
programação.
PRAZO DE PAGAMENTO: De acordo com o estipulado com
o Decreto-Lei dos Contratos N.º 18/2008 e na
Lei N.º 3/2010.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 66 dias a contar
da data limite de entrega.

Sintra, 21 de outubro de 2020

VALOR TOTAL DA PROPOSTA S/I.V.A.:

VALOR TOTAL DO I.V.A.:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA C/I.V.A.:

4 836,92 €

1 112,49 €

5 949,41 €

(QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS EUROS E NOVENTA E DOIS CÊNTIMOS )

(MIL CENTO E DOZE EUROS E QUARENTA E NOVE CÊNTIMOS )

(CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE EUROS E QUARENTA E UM 
CÊNTIMOS )

Sede Social: Beloura Office Park . Rua do Centro Empresarial, Edificio 11 . Quinta da Beloura . 2710-693 Sintra
Mat. 21157A, Fls. 197 do Livro C-3 Verso - C.R.C. Sintra . Soc. Anónima . Cap. Social 6.000.000 Euros . Cont. nº 500 399 670
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DECLARAÇÃO 

 
 

A Quilaban – Química Laboratorial Analítica, S.A, com sede no Beloura Office Park Edifício 

11, na Quinta da Beloura em Sintra, declara, para os devidos efeitos que a Proposta base apresenta 

um valor total de proposta anormalmente baixo, pois não se está a responder a todas as posições 

do concurso, respondendo, no entanto, à totalidade das Posições dos Lotes propostos. 

Informamos que os preços propostos resultam do somatório do preço de origem dos 

produtos, acrescidos de custos de transporte, taxas de desalfandegamento, diversos impostos e 

margens de comercialização. 

 

Sintra, 22 de outubro de 2020 

 

 

 
 









Acesso à Certidão Permanente

Certidão Permanente de Registos

Voltar Sair

Certidão Permanente 
Código de acesso: 8756-6052-8055

A entrega deste código a qualquer entidade pública ou privada dispensa a 
apresentação de uma certidão em papel.(artº 75º, nº5 do Código do Registo Comercial)

Matrícula

NIPC: 500399670
Firma: QUILABAN - QUIMICA LABORATORIAL ANALÍTICA, S.A.
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANóNIMA 
Sede: Beloura Office Park - Rua do Centro Empresarial, Edifício 11, Quinta da Beloura
Distrito: Lisboa  Concelho: Sintra  Freguesia: S.Maria e S.Miguel, S.Martinho, S.Pedro 
Penaferrim 
2710 693 Sintra
Objecto: indústria e comércio de reagentes de análises clínicas, comércio por grosso de 
medicamentos e produtos químicos medicinais nas modalidades de importador, exportador e 
grossista.
Capital: 6.000.000,00 Euros
CAE Principal: 46460-R3

Data do Encerramento do Exercício: 31 Dezembro
Forma de Obrigar: com a assinatura do Presidente do Conselho de Administração; de dois 
administradores; de um administrador e um ou mais procuradores.
Prazo de duração dos(s) Mandato(s): triénio 2019/2021.
Órgãos Sociais/Liquidatário/Administrador ou Gestor Judicial: 

  CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

    Nome: JOÃO CARLOS LOMBO DA SILVA CORDEIRO
    NIF/NIPC: 104414448
    Cargo: Presidente

    Nome: TERESA MARGARIDA CORDEIRO MACHADO
    NIF/NIPC: 204331277
    Cargo: Vogal

    Nome: SERGIO MANUEL MOREIRA LUCIANO
    NIF/NIPC: 187384738
    Cargo: Vogal

  FISCAL ÚNICO:

    Nome: OLIVEIRA, REIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA
    NIF/NIPC: 501266259

  SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO:

    Nome: MARIA BALBINA BOINO CRAVO
    NIF/NIPC: 179113780

Conservatória onde se encontram depositados os documentos: Conservatória do 
Registo Comercial de Sintra
Corresponde à anterior matricula nº 21157/2004-03-26 na Conservatória do Registo Comercial 
de Sintra

Os elementos constantes da matrícula não dispensam a consulta das inscrições e respectivos 
averbamentos e anotações porquanto são estes que definem a situação jurídica da entidade.

Inscrições - Averbamentos - Anotações

Insc.1 19900109 - CONTRATO DE SOCIEDADE E DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE 
ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)

FIRMA: QUILABAN - QUIMICA LABORATORIAL ANALÍTICA LDA
NIPC: 500399670
NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE POR QUOTAS
SEDE: BELOURA OFFICE PARK - R CENTRO EMPRESARIAL EDF.11-QT BELOURA
Distrito: Lisboa Concelho: Sintra Freguesia: Sintra (São Pedro de Penaferrim) 
2710 - 693 SINTRA
OBJECTO: Indústria e comércio de reagentes de análises clínicas, comércio por 
grosso de medicamentos e produtos químicos medicinais nas modalidades de 
importador, exportador e grossista.
CAPITAL : 1.500.000,00 Euros 

SÓCIOS E QUOTAS:

  QUOTA : 375.000,00 Euros EM COMUM E SEM DETERMINAÇÃO DE PARTE OU 
DIREITO 

    TITULAR: VITOR HUGO DA SILVA CORDEIRO 
    Estado civil : Viúvo(a) 
    Residência: Rua a Poente à Rua de São Mateus, Casa Pinheiro, Bairro de São 
José, Cascais
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    TITULAR: MARIA AMÉLIA LOMBO DA SILVA CORDEIRO MACHADO 
    COMO BEM PRÓPRIO
    Estado civil : Casado(a) 
    Nome do cônjuge: Augusto Machado
    Regime de bens : Comunhão de adquiridos 
    Residência: Rua de Santa Bárbara, nº 163, Bairro S. José, Cascais

    TITULAR: JOÃO CARLOS LOMBO DA SILVA CORDEIRO 
    Estado civil : Casado(a) 
    Nome do cônjuge: Maria Manuela Flores Teixeira da Silva Cordeiro
    Regime de bens : Comunhão de adquiridos 
    Residência: Rua da Vista Alegre, nº 11, Cascais

  QUOTA : 375.000,00 Euros EM COMUM E SEM DETERMINAÇÃO DE PARTE OU 
DIREITO 

    TITULAR: VITOR HUGO DA SILVA CORDEIRO 

    TITULAR: MARIA AMÉLIA LOMBO DA SILVA CORDEIRO MACHADO 

    TITULAR: JOÃO CARLOS LOMBO DA SILVA CORDEIRO 
    COMO BEM PRÓPRIO

  QUOTA : 375.000,00 Euros 

  QUOTA : 375.000,00 Euros 

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Forma de obrigar: Com a intervenção de qualquer um dos gerentes.

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

  GERÊNCIA:

    Vitor Hugo da Silva Cordeiro, Maria Amélia Lombo da Silva Cordeiro Machado e 
João Carlos Lombo da Silva Cordeiro.

Extracto actualizado das inscrições nº 1, 3, 8 e 9.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Maria Amélia Gameiro Pereira Henriques

Av.1 20060831 - RECTIFICADO

As 2 quotas de 375.000,00 Euros têm como titulares, respectivamente, Maria 
Amélia Lombo da Silva Cordeiro Machado e João Carlos Lombo da Silva 
Cordeiro. As 2 quotas de 375.000,00 Euros em comum e sem determinação 
de parte ou direito são bens próprios de Maria Amélia Machado e de João 
Carlos Cordeiro.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Maria Amélia Gameiro Pereira Henriques

Av.2 AP. 99/20130125 15:14:33 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE 
MEMBRO(S) DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) 

  GERÊNCIA:

    Nome/Firma: VICTOR HUGO DA SILVA CORDEIRO
    NIF/NIPC: 141383690
    Causa: óbito
    Data: 2009-04-26

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Lidia Maria Afonso Franco Carvalho Santos

An. 1 - 20130129 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Lidia Maria Afonso Franco Carvalho Santos

Av.3 OF. 20131125 - ACTUALIZADO 

Distrito: Lisboa Concelho: Sintra Freguesia: S.Maria e S.Miguel, S.Martinho, 
S.Pedro Penaferrim 

Conservatória do Registo Comercial de Sintra
O(A) Ajudante, Cristina Paula Pires Rosa

An. 1 - 20131125 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Sintra
O(A) Ajudante, Cristina Paula Pires Rosa

Insc.2 Ap.19/19981030 - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO(S) SOCIAL
(AIS)

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

    NOMEAÇÃO DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS: Manuel João Preto de Matos 
Fazenda (ROC)
    Cargo: SUPLENTE: António Mora Rodrigues

Data da deliberação: 19980927

Transcrição da inscrição nº 5.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Maria Amélia Gameiro Pereira Henriques

Insc.3 Ap.20/19980424; Ap.98/19990430; PC.9039/20011123; 
PC.2192/20010627; PC.3471/20020628; PC.3671/20040629; 
PC.3975/20030703 e PC.2821/20050701 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 
INDIVIDUAL
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ANOS DE EXERCÍCIO: 1997 a 2004 - (transcrição das inscrições nº 4 e 6 e de 6 
registos/mero depósito).

Conservatória do Registo Comercial de Sintra
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Maria Amélia Gameiro Pereira Henriques

Insc.4 AP. 49/20060802 - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2005

Requerente: José Carlos Lombo da Silva Cordeiro.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra
O(A) Ajudante, Jorge Manuel Ramos Cunha

An. 1 - 20070524 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra
O(A) Ajudante, Jorge Manuel Ramos Cunha

Insc.5 AP. 28/20090506 13:08:05 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO
(S) SOCIAL(AIS)

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

  GERÊNCIA:

    Nome/Firma: Teresa Margarida Cordeiro Machado
    NIF/NIPC: 204331277
    Cargo: gerente
    Residência/Sede: Rua de Santa Bárbara, 163, Casa do Pinheiro, Bairro de S. José, 
Cascais

Data da deliberação: 2005-06-24

Conservatória do Registo Comercial de Cascais
O(A) Conservador(a), Alexandra Maria Bento Batista dos Santos

An. 1 - 20090515 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Cascais
O(A) Conservador(a), Alexandra Maria Bento Batista dos Santos

Insc.6 AP. 94/20130829 16:12:16 UTC - ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE 
SOCIEDADE 

SÓCIOS E QUOTAS:

  QUOTA : 375.000,00 Euros 

    TITULAR: JOÃO CARLOS LOMBO DA SILVA CORDEIRO 
    COMO BEM PRÓPRIO
    NIF/NIPC: 104414448

  QUOTA : 375.000,00 Euros 

    TITULAR: JOÃO CARLOS LOMBO DA SILVA CORDEIRO 
    NIF/NIPC: 104414448

  QUOTA : 375.000,00 Euros 

    TITULAR: MARIA AMELIA LOMBO DA SILVA CORDEIRO MACHADO 
    COMO BEM PRÓPRIO
    NIF/NIPC: 104414430

  QUOTA : 375.000,00 Euros 

    TITULAR: MARIA AMELIA LOMBO DA SILVA CORDEIRO MACHADO 
    NIF/NIPC: 104414430

Artigo(s) alterado(s): 4º

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20130830 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.7 AP. 51/20130902 15:25:28 UTC - AUMENTO DO CAPITAL, TRANSFORMAÇÃO 
EM SOCIEDADE ANÓNIMA E DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO(S) 
SOCIAL(AIS) 

Montante do aumento : 30.00 Euros 
Modalidade e forma de subscrição: Realizado em dinheiro pelos novos sócios, Maria 
Manuela Flores Teixeira da Silva Cordeiro, Nif 104412380, c.c. João Carlos Lombo da 
Silva Cordeiro, na comunhão de adquiridos, Quinta de São João, Largo de Todos os 
Santos, Cascais; Augusto Machado, Nif 141383194, c.c. Maria Amélia Lombo da 
Silva Cordeiro Machado, na comunhão de adquiridos, Rua de Santa Bárbara, 163, 
Bairro de São José, Cascais; e Teresa Margarida Cordeiro Machado, Nif 204331277, 
c.c. José Rodrigo Graça Morgado de Melo, na comunhão de adquiridos, Rua da Beira 
Litoral, 9, Estoril com a quantia de 10,00 Euros cada um.

FIRMA: QUILABAN - QUIMICA LABORATORIAL ANALÍTICA, S.A.
NIPC: 500399670
NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE ANóNIMA
CAPITAL : 1.500.030,00 Euros 

ACÇÕES:

Número de acções: 150003
Valor nominal : 10.00 Euros 
Natureza: Nominativas.
Categorias: Tipo A: 75.000 ações especiais; Tipo B: 75.000 ações ordinárias e Tipo 
C: 3 ações especiais.
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FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Forma de obrigar: Pela assinatura do presidente do conselho ou pela a assinatura 
conjunta de dois Administradores.
Estrutura da administração: Conselho composto por três a cinco membros.
Estrutura da fiscalização: Fiscal Único e um Suplente ou Conselho composto por três 
membros.
Duração dos mandatos: Três Anos.

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

  CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

    Nome/Firma: JOÃO CARLOS LOMBO DA SILVA CORDEIRO
    NIF/NIPC: 104414448
    Cargo: Presidente
    Residência/Sede: Largo de Todos os Santos, Quinta de São João, Bairro de S. 
José
    2750 - 150 Cascais

    Nome/Firma: MARIA AMELIA LOMBO DA SILVA CORDEIRO MACHADO
    NIF/NIPC: 104414430
    Cargo: Vogal
    Residência/Sede: Rua de Santa Bárbara, 163 A/B, Bairro de São José
    2750 - 481 Cascais

    Nome/Firma: TERESA MARGARIDA CORDEIRO MACHADO
    NIF/NIPC: 204331277
    Cargo: Vogal
    Residência/Sede: Rua da Beira Litoral, 9
    2765 - 198 Estoril

  FISCAL ÚNICO:

    Nome/Firma: OLIVEIRA, REIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA
    NIF/NIPC: 501266259
    Residência/Sede: Av. da Liberdade, 245, 8º A-B-C
    1250 - 143 Lisboa

  SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO:

    Nome/Firma: CARLOS ALBERTO DOMINGUES FERRAZ (ROC)
    NIF/NIPC: 111687543
    Residência/Sede: Av. da Liberdade, 245, 8º A-B-C
    1250 - 143 Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): Triénio de 2013/2015
Data da deliberação: 2013-08-22

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Ana Isabel Rodrigues Cintrão Cruz

An. 1 - 20130905 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Ana Isabel Rodrigues Cintrão Cruz

Insc.8 AP. 79/20130909 15:24:33 UTC - AUMENTO DO CAPITAL 

Montante do aumento : 4499970.00 Euros 
Modalidade e forma de subscrição: incorporação de reservas livres, mediante a 
emissão de 449.997 novas acções com o valor nominal de 10,00 Euros, cada uma.
Capital após o aumento : 6.000.000,00 Euros 
Artigo(s) alterado(s): 3º.

ACÇÕES:

Número de acções: 600000
Valor nominal : 10.00 Euros 
Natureza: nominativas.
Categorias: (A) - 412.496 - ações especiais; (B) - 187.498 - ações ordinárias; (C) - 
6 ações especiais.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20130911 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.9 AP. 113/20140704 15:31:39 UTC - ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE 
SOCIEDADE 

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Forma de obrigar: Pela a assinatura do Presidente; Pela a assinatura conjunta de 
quaisquer dois Administradores; Pela a assinatura conjunta de um Administrador e 
um ou mais procuradores.

Artigo(s) alterado(s): 14º

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20140707 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.10 AP. 278/20161103 15:40:54 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO
(S) SOCIAL(AIS) 

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

  CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

    Nome/Firma: JOÃO CARLOS LOMBO DA SILVA CORDEIRO
    NIF/NIPC: 104414448
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    Cargo: Presidente
    Residência/Sede: Largo de Todos Os Santos - Quinta de São João
    2750 - 150 Cascais

    Nome/Firma: TERESA MARGARIDA CORDEIRO MACHADO
    NIF/NIPC: 204331277
    Cargo: Vogal
    Residência/Sede: Rua da Beira Litoral, nº 9
    2765 - 198 Estoril

    Nome/Firma: SÉRGIO MANUEL MOREIRA LUCIANO
    NIF/NIPC: 187384738
    Cargo: Vogal
    Residência/Sede: Beloura Office Park - Rua do Centro Comercial - Edifício 11, 
Quinta da Beloura
    2710 - 693 Sintra

  FISCAL ÚNICO:

    Nome/Firma: OLIVEIRA, REIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA
    NIF/NIPC: 501266259
    Cargo: Fiscal Único
    Residência/Sede: Avenida da Liberdade, nºs 245, 8º A, B, C
    1250 - 143 Lisboa

  SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO:

    Nome/Firma: CARLOS ALBERTO DOMINGUES FERRAZ
    NIF/NIPC: 111687543
    Cargo: Suplente do Fiscal Único
    Residência/Sede: Avenida da Liberdade, nºs 245, 8º A, B, C
    1250 - 143 Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): triénio 2016/2018.
Data da deliberação: 2016-10-26.

Conservatória do Registo Comercial Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20161107 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.11 AP. 105/20190621 15:37:57 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO
(S) SOCIAL(AIS) 

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

  CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

    Nome/Firma: JOÃO CARLOS LOMBO DA SILVA CORDEIRO
    NIF/NIPC: 104414448
    Cargo: Presidente
    Residência/Sede: Beloura Office Park - Rua do Centro Empresarial, Edifício 11, 
Quinta da Beloura
    2710 - 693 Sintra

    Nome/Firma: TERESA MARGARIDA CORDEIRO MACHADO
    NIF/NIPC: 204331277
    Cargo: Vogal
    Residência/Sede: Beloura Office Park - Rua do Centro Empresarial, Edifício 11, 
Quinta da Beloura
    2710 - 693 Sintra

    Nome/Firma: SERGIO MANUEL MOREIRA LUCIANO
    NIF/NIPC: 187384738
    Cargo: Vogal
    Residência/Sede: Beloura Office Park - Rua do Centro Empresarial, Edifício 11, 
Quinta da Beloura
    2710 - 693 Sintra

  FISCAL ÚNICO:

    Nome/Firma: OLIVEIRA, REIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA
    NIF/NIPC: 501266259
    Residência/Sede: Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, nº 75, 8º, 8.02
    1070 - 061 Lisboa

  SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO:

    Nome/Firma: MARIA BALBINA BOINO CRAVO
    NIF/NIPC: 179113780
    Residência/Sede: Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, nº 75, 8º, 8.02
    1070 - 061 Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): triénio 2019/2021.
Data da deliberação: 2019-05-07.

OLIVEIRA, REIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA, representada por Carlos Manuel 
Grenha, ROC, NIF: 203027914.

Conservatória do Registo Comercial Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20190705 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Menções de Depósito - Anotações

Menção DEP 11270/2007-09-24 13:33:58 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS 
INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2006
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Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e 
Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: QUILABAN QUIMICA LABORATORIAL 
ANALITICA LDA 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20070924 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 10732/2008-07-18 18:17:29 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS 
INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2007

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e 
Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: QUILABAN QUIMICA LABORATORIAL 
ANALITICA LDA 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20080718 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 10250/2009-08-05 19:09:51 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS 
INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2008

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e 
Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: QUILABAN QUIMICA LABORATORIAL 
ANALITICA LDA 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20090805 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 10009/2010-07-22 19:41:21 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS 
INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2009

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e 
Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: QUILABAN QUIMICA LABORATORIAL 
ANALITICA LDA 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20100722 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 4119/2011-09-14 01:32:59 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2010 (2010-01-01 a 2010-12-31) 

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas, 
Com Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: QUILABAN QUIMICA LABORATORIAL 
ANALITICA LDA 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20110914 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 7416/2011-09-25 00:46:40 UTC - ACTUALIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE 
CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2010 (2010-01-01 a 2010-12-31) 

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas, 
Com Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: QUILABAN QUIMICA LABORATORIAL 
ANALITICA LDA 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20110925 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 9020/2012-07-27 20:44:50 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2011 (2011-01-01 a 2011-12-31) 

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e 
Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: QUILABAN QUIMICA LABORATORIAL 
ANALITICA LDA 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20120727 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção
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Dep 719/2013-01-23 15:25:07 UTC - TRANSMISSÃO DE DIREITO(S)

DIREITO(S) OBJECTO DA TRANSMISSÃO:

QUOTA : 375.000,00 Euros 
Referida(a) no depósito nº: Insc. 1 - 1990.01.09

QUOTA : 375.000,00 Euros 
Referida(a) no depósito nº: Insc. 1 - 1990.01.09

SUJEITO(S) PASSIVO(S):

Nome/Firma: VICTOR HUGO DA SILVA CORDEIRO
NIF/NIPC: 141383690

SUJEITO(S) ACTIVO(S):

Nome/Firma: JOÃO CARLOS LOMBO DA SILVA CORDEIRO
NIF/NIPC: 104414448

Nome/Firma: MARIA AMELIA LOMBO DA SILVA CORDEIRO MACHADO
NIF/NIPC: 104414430

Requerente e Responsável pelo Registo, 
EDUARDO FINAMORE CORREIA, Advogado(a), Cédula Profissional n.º 21977
Morada: AV. DA LIBERDADE, Nº 224
Código Postal: 1250-148 LISBOA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Maria Filomena Costa Silva Loureiro 

Menção DEP 8875/2013-07-19 23:31:22 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2012 (2012-01-01 a 2012-12-31) 

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e 
Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: QUILABAN QUIMICA LABORATORIAL 
ANALITICA LDA 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20130719 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção Dep 23326/2013-08-29 16:04:24 UTC - TRANSMISSÃO DE QUOTA(S)

QUOTA(S) E SUJEITO(S) ACTIVO(S):

  QUOTA : 187.500,00 Euros 

  QUOTA : 187.500,00 Euros 
  Resultante da divisão da quota: 375.000,00 Euros

    TITULAR: MARIA AMELIA LOMBO DA SILVA CORDEIRO MACHADO 
    NIF/NIPC: 104414430
    Estado civil : Casado(a) 
    Nome do cônjuge: Augusto Machado
    Regime de bens : Comunhão de adquiridos 
    Residência/Sede: Rua de Santa Bárbara, nº 163 - A/B, Bairro de São José
    2750 - 481 Cascais

SUJEITO(S) PASSIVO(S):

Nome/Firma: JOÃO CARLOS LOMBO DA SILVA CORDEIRO
NIF/NIPC: 104414448

Requerente e Responsável pelo Registo, 
Eduardo Finamore Correia nif: 230842593, Advogado(a), Cédula Profissional n.º 
21977L
Morada: Av. da Liberdade, 224
Código Postal: 1250-141 Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Maria José Levita Martins 

Menção Dep 23327/2013-08-29 16:07:26 UTC - TRANSMISSÃO DE QUOTA(S)

QUOTA(S) E SUJEITO(S) ACTIVO(S):

  QUOTA : 187.500,00 Euros 

  QUOTA : 187.500,00 Euros 
  Resultante da divisão da quota: 375.000,00 Euros

    TITULAR: JOÃO CARLOS LOMBO DA SILVA CORDEIRO 
    NIF/NIPC: 104414448
    Estado civil : Casado(a) 
    Nome do cônjuge: Maria Manuela Flores Teixeira da Silva Cordeiro
    Regime de bens : Comunhão de adquiridos 
    Residência/Sede: Largo de Todos os Santos, Quinta de S. João, Bairro de São 
José
    2750 - 150 Cascais

SUJEITO(S) PASSIVO(S):

Nome/Firma: MARIA AMELIA LOMBO DA SILVA CORDEIRO MACHADO
NIF/NIPC: 104414430

Requerente e Responsável pelo Registo, 
EDUARDO FINAMORE CORREIA - NIF: 230842593, Advogado(a), Cédula Profissional 
n.º 21977
Morada: AV. DA LIBERDADE, Nº 224
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Código Postal: 1250-148 LISBOA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Maria José Levita Martins 

Menção DEP 9703/2014-07-23 20:35:45 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2013 (2013-01-01 a 2013-12-31) 

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas

Requerente e Responsável pelo Registo: QUILABAN - QUIMICA LABORATORIAL 
ANALÍTICA, S.A. 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20140723 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 6865/2015-07-17 04:53:25 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2014 (2014-01-01 a 2014-12-31) 

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas

Requerente e Responsável pelo Registo: QUILABAN - QUIMICA LABORATORIAL 
ANALÍTICA, S.A. 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20150717 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 7075/2016-07-22 03:35:13 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2015 (2015-01-01 a 2015-12-31) 

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas

Requerente e Responsável pelo Registo: QUILABAN - QUIMICA LABORATORIAL 
ANALÍTICA, S.A. 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20160722 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 8632/2017-07-29 22:34:47 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2016 (2016-01-01 a 2016-12-31) 

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e 
Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: QUILABAN - QUIMICA LABORATORIAL 
ANALÍTICA, S.A. 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20170729 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 8635/2017-07-29 22:34:57 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS 
CONSOLIDADAS

Ano da Prestação de Contas: 2016 (2016-01-01 a 2016-12-31) 

Requerente e Responsável pelo Registo: QUILABAN - QUIMICA LABORATORIAL 
ANALÍTICA, S.A. 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20170729 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 5146/2018-07-13 23:45:20 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2017 (2017-01-01 a 2017-12-31) 

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Com Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: QUILABAN - QUIMICA LABORATORIAL 
ANALÍTICA, S.A. 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20180713 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 5147/2018-07-13 23:45:22 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS 
CONSOLIDADAS

Ano da Prestação de Contas: 2017 (2017-01-01 a 2017-12-31) 

Requerente e Responsável pelo Registo: QUILABAN - QUIMICA LABORATORIAL 
ANALÍTICA, S.A. 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20180713 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 7551/2019-08-09 15:01:03 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2018 (2018-01-01 a 2018-12-31) 

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e 
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Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: QUILABAN - QUIMICA LABORATORIAL 
ANALÍTICA, S.A. 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20190809 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 7978/2019-08-10 21:50:52 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS 
CONSOLIDADAS

Ano da Prestação de Contas: 2018 (2018-01-01 a 2018-12-31) 

Requerente e Responsável pelo Registo: QUILABAN - QUIMICA LABORATORIAL 
ANALÍTICA, S.A. 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20190810 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Certidão permanente subscrita em 19-01-2018 e válida até 19-01-2022 

Fim da Certidão

Nota Importante:
Não necessita de imprimir este documento. Pode dar o código de acesso a qualquer entidade 
pública ou privada, sempre que precise de apresentar uma certidão de registo comercial.

Voltar Sair
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Quilaban - Química Laboratorial Analítica, Lda.

Beloura Office Park, Rua do Centro Empresarial, Edificio 11

2710-693 Sintra

NIF: 500399670

Titular - Declaração Comprovativa de Situação Regularizada

Para efeitos de participação em concursos públicos e, em conformidade com o n.º 3 do Despacho n.º 15 247/2004 (2ª
série), de 29 de Julho, declara-se que a entidade acima identificada, sujeita à 

Taxa sobre Comercialização de Dispositivos Médicos

Liquidou até à presente data, a taxa em referência, nos termos do n.º 2 do art.º 2º do Decreto-lei nº 312/2002, de 20 de 
Dezembro alterado pelo artigo 155º da Lei nº 3-B/2010, de 28 de Abril (OE 2010) e pelo artigo 176º da Lei 66-B/2012, de 

31 de Dezembro (OE 2013) 

Page 1 of 1

01/10/2020http://app.infarmed.pt/SRCT/EntitySit.aspx?Id=8bS0HCvpAWM%3d



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

 

A QUILABAN - Química Laboratorial Analítica, S.A., com sede no Beloura Office Park, Edif. 11, na 

Quinta da Beloura em Sintra, Pessoa Coletiva nº 500 399 670, matriculada na Conservatória do 

Registo Comercial de Sintra sob o nº 21157A, Folhas 197 v., Livro C3, Capital Social 6.000.000,00 €, 

declara que os produtos, em relação aos quais apresenta proposta, cumprem todos os requisitos 

com vista á garantia da conformidade com as Diretivas Europeias transpostas para a Legislação 

Nacional. 

 

Sintra, 22 de outubro de 2020 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 
 
QUILABAN - Química Laboratorial Analítica, S.A., com sede no Beloura Office Park, Edif. 11, na 

Quinta da Beloura em Sintra, Pessoa Coletiva nº 500 399 670, matriculada na Conservatória do 

Registo Comercial de Sintra sob o nº 21157A, Folhas 197 v., Livro C3, Capital Social 6.000.000 €, 

declara que os produtos propostos que não constam no certificado, são de investigação ou material 

de suso geral em laboratório e como tal não abrangido pela diretiva comunitária para os IDV 

98/79/EC.  

 

Sintra, 22 de outubro de 2020 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 
 
A QUILABAN - Química Laboratorial Analítica, S.A., com sede no Beloura Office Park, Edif. 11, na 

Quinta da Beloura em Sintra, Pessoa Coletiva nº 500 399 670, matriculada na Conservatória do 

Registo Comercial de Sintra sob o nº 21157A, Folhas 197 v., Livro C3, Capital Social 6.000.000,00 €, 

sem prejuízo de outras previstas aplicável, no presente Caderno de Encargos, ou nas Clausulas 

Contratuais, da celebração de contrato decorrem para o Fornecedor as seguintes obrigações 

contratuais: 

 

a) Obrigação de Entrega dos bens identificados na proposta; 

b) Obrigação de garantia dos bens 

c) Obrigação de Continuidade de fabrico 

d) Outras especificadas nos documentos concursais 

 

Sintra, 22 de outubro de 2020 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 
 

A Quilaban, S.A. declara, para os devidos efeitos, que para cada uma das posições a que 

concorre, as embalagens exteriores, os rótulos dos dispositivos e os folhetos informativos 

colocados nas embalagens dos dispositivos estarão conforme a legislação em vigor sobre a 

matéria (artigos 5º, 6º e 13º do Decreto – Lei N.º 306/97 de 11 de Novembro, com as 

alterações introduzidas pelo artigo 27º do Decreto – Lei N.º 189/2000 de 12 de Agosto) e 

de acordo com o mencionado no ponto 13 do Anexo I da Portaria N.º 136/96 de 3 de Maio. 

 

Sintra, 22 de outubro de 2020 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Identificação do fornecedor 

 
 
Designação da Empresa: Quilaban – Química Laboratorial Analítica, S.A. 
 
Morada: Beloura Office Park Edificio 11, Quinta da Beloura 
 
Código Postal: 2710-693 Sintra 
 
Telefone: 21 923 63 50 
 
Nome Sector: Encomendas 
Telefone: 21 923 63 50 
Fax:  21 923 63 89 
E-mail: encomendasdiagnostico@quilaban.pt 
 
Nome Sector: Geral 
Telefone: 21 923 63 50 
Fax:  21 923 3 89 
E-mail: quilaban@quilaban.pt 
 
Nome Sector: Concursos 
Telefone: 21 923 63 50 
Fax:  21 923 3 89 
E-mail: alexandraoliveira@quilaban.pt; encomendasdiagnostico@quilaban.pt 
 
Site na Internet: www.quilaban.pt 
 
Nº Contribuinte/NIF: 500399670  
 
Nº Identificação Bancária (NIB): 0033.0000.00215640216.05 
 

Corpos Sociais: João Carlos Lombo da Silva Cordeiro, Teresa Margarida Cordeiro Machado e Sergio Manuel 

Moreira Luciano. 

 

Gestor do Contrato: João Carlos Lombo da Silva Cordeiro (Representante Legal) 
 
 
Sintra, 22 de outubro de 2020 
 

 

mailto:encomendasdiagnostico@quilaban.pt
mailto:quilaban@quilaban.pt
mailto:alexandraoliveira@quilaban.pt;
mailto:encomendasdiagnostico@quilaban.pt


mdc medical device certification GmbH 
certifies that 

 

TIB MOLBIOL 
Syntheselabor GmbH 
Eresburgstraße 22 - 23 
12103 Berlin 
Germany 

for the scope 

design and development, manufacturing and distribution of  
molecular biology in-vitro diagnostics  

has introduced and applies a 

Quality Management System 

The mdc audit has proven that this quality management system 
meets all requirements of the following standard 

EN ISO 13485 

Medical devices  Quality management systems  
Requirements for regulatory purposes 

EN ISO 13485:2016 + AC:2016 - ISO 13485:2016 

Valid from  2020-06-18 
Valid until  2022-12-16 

Registration no.  D1174600014 
Report no.  P19-01205-178869 

Stuttgart  2020-06-18 

Head of Certification Body 

For electronic publication only
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Telmo Silvestre

De: concursoshealthcare.pt.team@siemens-healthineers.com
Enviado: 11 de novembro de 2020 17:13
Para: Joana Costa; Telmo Silvestre
Assunto: RE: Envio do Convite e Caderno de Encargos - Consulta Prévia nº 3100220 I IPST

Exmos Senhores, 
 
No seguimento da Consulta Prévia nº 3100220, à qual apresentamos proposta no dia 23/10/2020, reparamos que o 
preço unitário apresentado para o Lote 20 se trata de um lapso e pedimos que seja considerado o valor constante 
da tabela abaixo. 
 

Bens 
PUP 

Preço total da Proposta 

Lote Código V/ Designação 
N/ 

Referência 
Unidade 

Mov 
Qtde Numérico 

Extenso 

20 12910661 
Controlo Médio P/ Doseamento 
de IGA 

OQIO13 Frasco 3 84,39 € 253,17 € 
Duzentos e cinquenta e 
três euros e dezassete 

cêntimos 

 
Desta forma, o preço total a considerar da nossa proposta é de 1 437,18 € (mil, quatrocentos e trinta e sete euros e 
dezoito cêntimos) + IVA 
 
Apresentamos a nossa total disponibilidade para eventuais esclarecimentos adicionais. 
 
Melhores cumprimentos 
Adriana Nunes 
Siemens Healthineers 
 
Siemens Healthcare, Unipessoal, Lda. 
HC WEA POR SV CS SP 
Av. Mário Brito, nº 3570 Freixieiro, Perafita 
4455-491 Porto, Portugal 
Tel.: +351 910109289 
Fax: +351 22 999-2032 
mailto:adriana.torresnunes @siemens-healthineers.com 
Concursoshealthcare.pt.team@siemens-healthineers.com 
  
 

 

 
 
 
 
 
 

From: Joana Costa <joana.costa@IPST.min-saude.pt>  
Sent: 16 de outubro de 2020 20:32 
To: Siemens Healthineers RG PT Concursos Healthcare <concursoshealthcare.pt.team@siemens-healthineers.com> 
Cc: Telmo Silvestre <Telmo.Silvestre@IPST.min-saude.pt> 
Subject: Envio do Convite e Caderno de Encargos - Consulta Prévia nº 3100220  
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Excelentíssimos senhores,  
 
Junto se envia o Convite e Caderno de Encargos, para efeitos de apresentação de proposta, referente ao 
procedimento por Consulta Prévia nº 3100220.  
 
Disponível para qualquer esclarecimento adicional. 
 
Com os melhores cumprimentos, 

Joana Costa 

SERVIÇOS CENTRAIS - INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, IP 

DPGPF – SERVIÇO DE AQUISIÇÕES 

Av. Miguel Bombarda nº 6  
1000-208 Lisboa, PORTUGAL 

TEL +351 21 0063044 FAX +351 21 0063073 
EE: aprovisio@ipst.min-saude.pt 

www.ipst.pt 

PENSE ANTES DE IMPRIMIR 
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Telmo Silvestre

De: admin.secufex@siemens.com
Enviado: 23 de outubro de 2020 15:16
Para: Joana Costa
Assunto: Siemens Secure File Exchange - (161598136)  Invitation: Envio do Convite e Caderno de 

Encargos - Consulta Prévia nº 3100220 
Assinada por: admin.secufex@siemens.com

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Concluído

Siemens Secure File Exchange 

    All times in Central European Time Zone CET (Berlin, GMT +1 November-March/ +2 April-October) 

A file transfer has been started and you have been invited to download some files:  

 Transfer ID: 161598136 
 Initiator/Sender: adriana.torresnunes@siemens-healthineers.com. 
 Subject: Envio do Convite e Caderno de Encargos - Consulta Prévia nº 3100220  
 Comment: Exmos Senhores, 

 
No seguimento da Consulta Prévia nº 3100220, a qual desde já agradecemos, vimos pelo presente 
enviar em anexo a nossa melhor proposta para os lotes 16 a 20. 
 
Apresentamos a nossa total disponibilidade para eventuais esclarecimentos adicionais 
 
Melhores cumprimentos 
Adriana Nunes 
Siemens Healthineers 
 
Siemens Healthcare, Unipessoal, Lda. 
HC WEA POR SV CS SP 
Av. Mário Brito, nº 3570 Freixieiro, Perafita 
4455-491 Porto, Portugal 
Tel.: +351 910109289 
Fax: +351 22 999-2032 
mailto:adriana.torresnunes @siemens-healthineers.com 
Concursoshealthcare.pt.team@siemens-healthineers.com 
 
 

Attached Files: 

1. Anexos.zip, Size: 17.1 MB,  
2. ConsultaPrevia3100220_Proposta v1.pdf, Size: 416 KB,  

You can view the information and download the files by following the next steps: 

1. Enter SecuFEx Website 
https://secufex.erlm.siemens.de/secufex/FileTransfer/listFiles.do?reqCode=listFiles&_transId=1615
98136 
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2. Login to SecuFEx File Exchange Server 
If you are a Siemens Intranet user and have a Siemens PKI-Certificate for joana.costa@ipst.min-
saude.pt, please use the PKI Login for Siemens users. 
 
Otherwise you may use the following temporary login, which is valid only for this file transfer: 
Login Name/Email: joana.costa@ipst.min-saude.pt 
Temporary Password: q5l:R2l9 
Please note: This is a temporary account and it is associated only with this file transfer. It will 
automatically expire when the file transfer is deleted from the server. 

3. Follow the download instructions 

The files are available until 2020-10-30 15:14CET (GMT +1/+2 Berlin). 
 
Please start the download until 2020-10-30 15:14CET (GMT +1/+2 Berlin). After that the files will be 
deleted automatically from the server.Ongoing downloads will not be interrupted.  
 

This is an automatically generated message. If you have any questions, please contact the initiator of the file 
transfer,whose email address is provided for your convenience in the "Reply To" field of this message. 

 
 
The Siemens Secure File Exchange Service 
 
SecuFEx Home: 
https://secufex.erlm.siemens.de/secufex/secufex.do?reqCode=secufex&_transId=161598136 
 
The SecuFEx service of Siemens AG enables the safe exchange of large files between Siemens employees 
and their internal and external partners overcoming the size and security limitations of the direct email 
transfer. By using this service you may easily send or receive large files.  

Siemens Aktiengesellschaft: Chairman of the Supervisory Board: Jim Hagemann Snabe; Managing Board: Joe Kaeser, President and Chief 
Executive Officer; Roland Busch, Klaus Helmrich, Cedrik Neike, Matthias Rebellius, Ralf P. Thomas, Judith Wiese; Registered offices: Berlin and 
Munich, Germany; Commercial registries: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, München, HRB 6684; WEEE-Reg.-Nr. DE 23691322  

___________________________ 



26/10/2020 Secure File Exchange

https://secufex.erlm.siemens.de/secufex/FileTransfer/listFiles.do?reqCode=listFiles&printPreview=true 1/1

Secure File Exchange Service
https://secufex.erlm.siemens.de/

Download Files - Report 

Files available for joana.costa@ipst.min-saude.pt 

2 file(s) / 1 file transfer(s):

File Transfer 161598136 by adriana.torresnunes@siemens-healthineers.com

Published: 2020-10-23 16:15

Guaranteed Availability: 2020-10-30 15:14

Scheduled Deletion: 2020-10-30 15:14

Subject: Envio do Convite e Caderno de Encargos - Consulta Prévia nº 3100220

Comment: Exmos Senhores, 

No seguimento da Consulta Prévia nº 3100220, a qual desde já agradecemos, vimos pelo
presente enviar em anexo a nossa melhor proposta para os lotes 16 a 20. 

Apresentamos a nossa total disponibilidade para eventuais esclarecimentos adicionais 

Melhores cumprimentos 
Adriana Nunes 
Siemens Healthineers 

Siemens Healthcare, Unipessoal, Lda. 
HC WEA POR SV CS SP 
Av. Mário Brito, nº 3570 Freixieiro, Perafita 
4455-491 Porto, Portugal 
Tel.: +351 910109289 
Fax: +351 22 999-2032 
mailto:adriana.torresnunes @siemens-healthineers.com 
Concursoshealthcare.pt.team@siemens-healthineers.com 

Files: (2)

 Anexos.zip 17.1 MB yes

 ConsultaPrevia3100220_Proposta v1.pdf 416 KB yes

File Size Downloaded? File Comment

mailto:adriana.torresnunes@siemens-healthineers.com


Instituto Português do Sangue e da
Transplantação, IP
Consulta Prévia nº 3100220

Declaração Anexo I ao CCP
1. Sara Maria Martins de Carvalho, portadora do Cartão do Cidadão com o nº 12343315, residente na Rua Nova do Trigal,

nº 33 Tadim, Braga e Paula Alexandra Neves Nogueira, portadora do Cartão do Cidadão com o nº 10145286, residente
na Rua Nova de São Gens, nº 1159 Custoias, Matosinhos, na qualidade de representantes legais da SIEMENS
HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA. com o contribuinte nº 507925173 e com sede na Rua Irmãos SIEMENS, n.º 1 A, 2720-
093 Amadora, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do Caderno de Encargos relativo à execução do contrato a
celebrar na sequência da Consulta Prévia nº 3100220 – Aquisição de Reagentes Para os Diversos Laboratórios e, se for o
caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicável ao procedimento declaram, sob compromisso de honra, que a
sua representada se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de
encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas.

2. Declaram também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em
anexo:
a) A presente declaração
b) Proposta
c) Anexos

3. Declaram que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do referido contrato, ao
disposto na legislação portuguesa aplicável.

4. Mais declaram, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo
55.º do Código dos Contratos Públicos.

5. Os declarantes têm pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a exclusão
da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui
contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a
aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro
de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos,
sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6. Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81º do Código dos
Contratos Públicos, a apresentar os documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas
nas  alíneas  b),  d),  e)  e   i)  do  n.º  1  do  artigo  55.º  do  referido  Código.

7. Os declarantes têm ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos termos do
número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia
sobre a proposta apresentada e constitui contra ordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos
Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento
adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de
procedimento criminal.

Freixieiro, 23 de outubro de 2020

Siemens Healthcare, Unipessoal, Lda.

(Siemens Healthcare, Unipessoal, Lda.) (Siemens Healthcare, Unipessoal, Lda.)
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IgA Látex N
N IGA

A barra de revisão indica a actualização da versão anterior.

Sistemas BN II / BN ProSpec®

Campo de aplicação
Reagentes de diagnóstico in-vitro para determinação quantitativa de IgA no líquido
cefalorraquidiano (LCR) humano e em amostras emparelhadas de LCR e soro por meio de
imunonefelometria potenciada por partículas utilizando os Sistemas BN II e BN ProSpec®. A
determinação de IgA ajuda na avaliação do sistema imunitário do doente.

Sumário e Explicação
A concentração de proteínas séricas no LCR representa um estado estável, sendo os
parâmetros mais importantes a difusão entre sangue e LCR (permeabilidade) e o débito
individual do LCR. As variações dependentes da idade também têm um papel importante.
Além destas variáveis fisiológicas, os processos inflamatórios provocam um aumento nos
níveis de proteínas séricas no LCF. Além do mais, poderá haver libertação de imunoglobulinas
para o LCR como resultado da síntese de anticorpos dentro do sistema nervoso central
(SNC)1,2.
Testes fiáveis de proteínas no LCR requerem a utilização de métodos que permitam a
diferenciação em termos da porção de proteínas LCR derivada do soro e da porção derivada de
síntese intratecal. Neste caso, o auxiliar de diagnóstico mais importante é fornecido
calculando relações de concentrações adequadas.
Nestas avaliações, a albumina é utilizada como a proteína de referência para a função de
barreira sanguínea/LCR visto ser sintetizada exclusivamente no fígado. Mesmo em condições
patológicas o teor de albumina LCR tem origem unicamente do sangue. Isto significa que a
relação LCR/soro para albumina é uma medida da função de barreira individual em condições
normais e patalógicas. Utilizando o esquema de quociente Reiber e Felgenhauer para IgG, IgA
e IgM é possível diagnosticar perturbações de função de barreira e/ou a presença de síntese de
imunoglobulina intratecal mediante referência à relação LCR/soro para albumina. Uma síntese
local de IgA dentro do SNC é mais proeminente em doentes com infecções bacterianas e tem
especial relevância no diagnóstico de meningite tuberculosa1,2.

Princípo do método
As partículas de polistireno revestidas com anticorpos específicos para IgA humana
agregam‑se quando misturadas com amostras contendo IgA. Estes agregados dispersam um
raio de luz que passa através da amostra. A intensidade da luz dispersa é proporcional à
concentração da respectiva proteína na amostra. O resultado é avaliado por comparação com
um padrão de concentração conhecida.

Reagentes
Material fornecido

N IGA , REF  OQAI



3 x  2 mL N IGA  REAGENT , Reagente IgA N
3 x  1 mL N IGA  STANDARD , Padrão IgA N (humano)
3 x  2 mL N IGA  CONTROL , Controlo IgA N (humano)
3 x 1 mL N IGA  SUPPLEMENT A , Reagente A Suplementar IgA N
1 x 0,4 mL N IGA  SUPPLEMENT B , Reagente B Suplementar IgA N

Composição e padronização
Reagente IgA N consiste em partículas de polistireno liofilizadas revestidas com 0,108 g/L de
IgA anti-humana de coelho.
Padrão IgA N (humano) consiste numa mistura de soros humanos. Após reconstituição, o
controlo contém a concentração de IgA conforme indicado na tabela em anexo. A
concentração de IgA foi calibrada contra a preparação de referência internaciona
ERM®-DA470k/IFCC3,4 e é dependente do lote.
Controlo IgA N (humano) consiste numa mistura de soros humanos. Após reconstituição, o
controlo contém a concentração de IgA conforme indicada na tabela em anexo. A
concentração do analito listado é calibrada utilizando como referência uma preparação de
padrões de proteínas da Siemens Healthcare Diagnostics e é específica do lote.
Reagente A Suplementar IgA N consiste numa solução aquosa de pirrolidona
(máximo 100 g/L).
Reagente B Suplementar IgA N consiste numa solução de proteínas animais e humanas bem
como de pirrolidona (cerca de 50 g/L).

Conservantes
Reagente IgA N, Padrão IgA N (humano) e Controlo IgA N (humano) após reconstituição bem
como Reagentes Suplementares IgA N: Azida de sódio < 1 g/L.

Advertências e medidas de precaução
Para utilizar no diagnóstico in-vitro.
Contém azida de sódio (< 1 g/L) como conservante. A azida de sódio pode reagir com
os tubos de cobre ou de chumbo das canalizações de esgotos formando compostos
explosivos. Elimine este produto de forma correcta e de acordo com as
regulamentações locais.
Perigo! N IGA  REAGENT

H302 + H312, H318, H315, H360D, H412: Nocivo por ingestão ou contacto com a
pele. Provoca lesões oculares graves. Provoca irritação cutânea. Pode afetar o
nascituro. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
P201, P202, P264, P273, P280, P362 + P364, P305 + P351 + P338, P310, P308 +
P313, P332 + P313, P501: Pedir instruções específicas antes da utilização. Não
manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.
Lavar cuidadosamente as mãos após manuseamento. Evitar a libertação para o
ambiente. Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção
facial. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. SE ENTRAR EM
CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a
enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou
um médico. EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. Eliminar o conteúdo e o recipiente
em conformidade com todos os regulamentos locais, regionais e nacionais.
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Perigo! N IGA  STANDARD

H311, H302, H411: Tóxico em contacto com a pele. Nocivo por ingestão. Tóxico para
os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
P280, P273, P391, P312, P361 + P364, P501: Usar luvas de protecção/vestuário de
protecção/protecção ocular/protecção facial. Evitar a libertação para o ambiente.
Recolher o produto derramado. Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Retirar imediatamente toda a roupa
contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Eliminar o conteúdo e o recipiente em
conformidade com todos os regulamentos locais, regionais e nacionais.
Perigo! N IGA  CONTROL

H311, H302, H411: Tóxico em contacto com a pele. Nocivo por ingestão. Tóxico para
os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
P280, P273, P391, P312, P361 + P364, P501: Usar luvas de protecção/vestuário de
protecção/protecção ocular/protecção facial. Evitar a libertação para o ambiente.
Recolher o produto derramado. Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Retirar imediatamente toda a roupa
contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Eliminar o conteúdo e o recipiente em
conformidade com todos os regulamentos locais, regionais e nacionais.
Aviso! N IGA  SUPPLEMENT A

H319: Provoca irritação ocular grave.
P280, P305 + P351 + P338, P337 + P313: Usar luvas de protecção/vestuário de
protecção/protecção ocular/protecção facial. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS
OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes
de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Caso a irritação
ocular persista: consulte um médico.
PRECAUÇÃO! POTENCIAL PERIGO BIOLÓGICO
Cada doador ou unidade de doação foi testado para detectar a presença de vírus da
imunodeficiência humana (VIH) 1 e 2, vírus da hepatite B (VHB) e vírus da hepatite C
(VHC) de acordo com as técnicas aprovadas pelas directivas de diagnóstico in-vitro na
UE ou FDA. Como não existe nenhum teste que ofereça a garantia completa de
ausência de agentes infecciosos, todos os materiais obtidos a partir de material de
origem humana deverão ser manipulados com as devidas precauções.
Fichas de dados de segurança do produto (MSDS/SDS) disponíveis em
www.siemens.com/diagnostics.

Preparação dos reagentes
Reagente IgA N: Reconstituir o conteúdo liofilizado de um frasco com 2,0 mL de água
destilada e deixar repousar durante 15 minutos antes utilizar. Agitar cuidadosamente para
misturar antes da primeira utilização.
Padrão IgA N (humano): Dissolver o conteúdo liofilizado de um frasco em 1,0 mL de água
destilada. Agitar cuidadosamente para misturar. O padrão está pronto a ser usado 15 minutos
depois da reconstituição.
Controlo IgA N (humano): Dissolver o conteúdo liofilizado de um frasco em 1,0 mL de água
destilada. Agitar cuidadosamente para misturar. O controlo está pronto a ser usado
15 minutos depois da reconstituição.
Reagentes Suplementares IgA N: Pipetar 25 µL de Reagente B Suplementar IgA N para um
frasco de Reagente A Suplementar IgA N e misturar cuidadosamente.

Estabilidade e condições de armazenagem
Estabilidade entre 2 a 8 °C:
ver data de validade no rótulo;
Estabilidade depois de aberto/reconstituído:
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4 semanas (Reagente IgA N reconstituído, Padrão IgA N reconstituído (humano), Controlo IgA
N reconstituído (humano) e mistura dos Reagentes Suplementares IgA N) se conservado a
2 a 8 °C, tampa bem colocada imediatamente após cada utilização e depois de se excluir
qualquer contaminação (por exemplo, por microrganismos).
Não congelar. Os padrões e/ou soros de controlo que ficarem turvos não podem ser utilizados.
Estabilidade:
Um mínimo de três dias, a oito horas por dia, ou período de tempo comparável.
Nota: A estabilidade pode variar, dependendo do Sistema BN utilizado e das condições
laboratoriais. Para mais informações, consulte o Manual de Instruções do Sistema BN II e
BN ProSpec®.
A estabilidade do Controlo IgA N (humano) no Sistema BN ProSpec® está indicada no Manual
de Instruções do sistema.

Materiais necessários mas não fornecidos
Sistema BN II ou BN ProSpec®
Controlo LC Proteína N/T (opcional), REF  OQLW
Diluente N, REF  OUMT
Tampões de evaporação BN II (opcional), REF  OVLE
Materiais e suprimentos adicionais conforme descrito no Manual de Instruções do Sistema BN.

Amostras
Amostras adequadas de pares de soro/LCR e LCR humano, tão frescas quanto possível
(conservadas durante não mais de 8 dias a 2 a 8 °C) ou conservadas congeladas. Os pares de
LCR e de soro devem ser colhidos simultaneamente. As amostras de LCR e de soro podem ser
conservadas a temperaturas inferiores a −20 °C durante um máximo de seis meses5 se forem
congeladas nas 24 horas a seguir à colheita e se se evitarem ciclos repetidos de
congelamento-descongelamento.
Cada amostra de LCR tem que ser centrifugada antes do teste. As amostras de soro têm que
estar completamente coaguladas e, depois da centrifugação, não podem conter quaisquer
partículas nem vestígios de fibrina.
As amostras de soro lipémicas ou congeladas que fiquem turvas após a descongelação devem
ser clarificadas por centrifugação (10 minutos a cerca de 15 000 x g) antes dos testes.

Procedimento
Notas

1. Consulte o seu Manual de Instruções do Sistema BN para mais informações sobre o
funcionamento do aparelho.

2. Só se podem combinar componentes de kits de teste com o mesmo número de lote.
3. Os reagentes liofilizados não podem ser utilizados antes de serem devidamente

reconstituídos (pelo menos 15 minutos depois da adição de água destilada).
4. Os reagentes e as amostras conservados entre 2 a 8 °C podem ser utilizados

imediatamente.
Protocolo de ensaio nos sistemas BN

O protocolo de ensaio para o LCR e soro é fornecido no Manual de Instruções do Sistema BN e
no software do aparelho. Para as amostras de soro, a diluição da amostra inicial tem que ser
seleccionada manualmente, os restantes passos são executados automaticamente pelo
sistema.

Definição da curva de referência
As curvas de referência são geradas por calibração de pontos múltiplos. As diluições em série
do Padrão IgA N (humano) são automaticamente preparadas pelo instrumento utilizando
Diluente N. As diluições do padrão devem utilizar-se num prazo de 4 horas. O valor analítico
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está indicado na tabela em anexo. Para o Sistema BN ProSpec®, pode utilizar um CD de Dados
do Lote ( REF  OVLP) para introduzir o valor analítico. A curva de referência é válida durante
uma semana e pode ser utilizada para além deste período de tempo, desde que os controlos
com valores-alvo dependentes do método correspondentes, por exemplo, o Controlo IgA N
(humano) ou o Controlo LC Proteína N/T, sejam reproduzidos dentro do seu respectivo
intervalo. A curva de referência pode ser utilizada para a determinação de IgA no LCR e no
soro. Se for utilizado um lote de reagente diferente, terá que se gerar uma nova curva de
referência. O intervalo de medição exacto depende da concentração da proteína em cada lote
de Padrão IgA N (humano). Para números típicos, consulte o respectivo Manual de Instruções
do Sistema BN.

Medição de amostras de pacientes
As amostras de LCR são automaticamente diluídas a 1:5 com Diluente N. Para as amostras de
soro tem de ser seleccionada manualmente uma diluição de 1:2.000. As amostras diluídas têm
de ser medidas num prazo de 4 horas. Se os resultados obtidos estiverem fora do intervalo de
medição, o ensaio pode ser repetido utilizando uma diluição maior ou menor da amostra; para
determinações de IgA no soro, é permitida uma diluição de amostra mínima de 1:400.
Consulte o Manual de Instruções do Sistema BN para mais informações sobre repetição de
medições utilizando outras diluições.
Para o cálculo da relação de LCR/soro para IgA, é recomendada também a realização da
determinação de IgA no soro com IgA Látex N e a análise destas amostras no mesmo
processamento das amostras de LCR.

Controlo interno de qualidade
Ensaie o Controlo IgA N (humano) ou o Controlo LC Proteína N/T depois de definir uma curva
de referência, depois da primeira utilização de um frasco de reagente, bem como com cada
processamento de amostras. Os controlos são ensaiados e avaliados tal como para amostras
de doentes.
O valor atribuído e o intervalo de confiança do Controlo IgA N estão indicados na tabela em
anexo. O valor atribuído e o intervalo de confiança do Controlo LC Proteína N/T encontram-se
listados na respectiva tabela. Para o Sistema BN ProSpec®, pode utilizar um CD de Dados do
Lote ( REF  OVLP) para introduzir os valores atribuídos.
Seguir as normas governamentais ou os requisitos de validação quanto à frequência do
controlo de qualidade.
Caso um resultado dos controlos se encontre fora do intervalo de confiança, a determinação
tem de ser repetida. Se a determinação repetida confirmar o desvio, deverá definir-se uma
nova curva de referência. Não comunique os resultados do doente até a causa do desvio ter
sido identificada e corrigida.

Cálculo dos resultados
A avaliação é efectuada automaticamente em mg/L ou numa unidade derivada seleccionada
pelo utilizador do Sistema BN.

Limitaçãoes do procedimento
Não se detectou interferência nas amostras de soro para concentrações de triglicéridos até
19,2 g/L, de bilirrubina até 0,6 g/L, e de hemoglobina livre até 10 g/L.
Turvação e partículas nas amostras podem interferir com a determinação. Por conseguinte, as
amostras contendo partículas têm que ser centrifugadas antes dos testes. As amostras
lipémicas ou turvas que não se consigam clarificar por centrifugação (10 minutos a cerca de
15 000 x g) não podem ser utilizadas.
IgA Látex N foi concebido para minimizar o excesso de antigénio nas diluições de amostras
iniciais. Contudo não é possível eliminá-lo completamente e, em casos raros, concentrações
muito altas de IgA podem produzir resultados falsamente baixos. Especialmente as
imunoglobulinas monoclonais podem apresentar reactividade diferente do padrão policlonal,
que em casos isolados pode levar a resultados artificialmente diminuídos ou não lineares.
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Deverá realizar-se uma verificação de plausibilidade dos resultados de IgA no LCR por meio de
um diagrama de relação1,2. No caso de resultados implausíveis, a determinação de IgA no LCR
deve ser repetida a partir de uma diluição de amostra mais alta.
Se num Sistema BN II os testes do LCR forem precedidos de testes em amostras contendo
níveis muito elevados de IgA, os resultados obtidos para IgA no LCR podem ser falsamente
elevados em condições desfavoráveis (por exemplo, cuvetes utilizadas frequentemente).Por
conseguinte, sempre que possível, as determinações de IgA no LCR devem ser processadas
antes das determinações de soro.
A Siemens validou a utilização destes reagentes em vários analisadores, com o intuito de
optimizar o desempenho do produto e satisfazer as especificações do produto. As
modificações definidas pelo utilizador não são suportadas pela Siemens, na medida em que
podem afectar o desempenho do sistema e os resultados do ensaio. Constitui responsabilidade
do utilizador validar as modificações efectuadas nestas instruções ou em relação ao uso dos
reagentes noutros analisadores que não os incluídos nas folhas de instruções de aplicação da
Siemens ou nestas instruções de utilização.
Os resultados deste teste devem sempre ser interpretados em conjunto com o histórico
médico do doente, estado clínico e outros dados de interesse.
Devido a efeitos de matriz, as amostras de controlo e as amostras de estudos inter-
laboratoriais podem apresentar resultados que diferem daqueles obtidos com outros métodos.
Por conseguinte, poderá ser necessário avaliar estes resultados em relação a valores-alvo
específicos do método.

Intervalos de referência
limite superior do intervalo de referência para IgA no LCR foi reportado como sendo 5 mg/L
(2, após conversão para ERM®-DA470k/IFCC). Este é um valor meramente indicativo. Os
intervalos de referência no sentido exacto da expressão existem apenas para as relações de
LCR/soro em dependência da relação de LCR/soro para albumina1,2.
Contudo, cada centro deve determinar os seus próprios intervalos de referência, visto os
valores poderem diferir em função da população estudada.

Características do teste
Sensibilidade e intervalo de medição

O Kit IgA Látex N foi concebido para medir concentrações de IgA dentro de um intervalo de
cerca de 1,25 a 41 mg/L para uma diluição de amostra de 1:5 no caso de LCR, e dentro de um
intervalo de cerca de 500 a 16 600 mg/L para uma diluição de amostra de 1:2 000 no caso de
soro.
A sensibilidade analítica é dada pelo limite inferior da curva de referência e depende, portanto,
da concentração da proteína no Padrão IgA N. Um limite de detecção típico para IgA no LCR é
de 1,25 mg/L.

Linearidade
Um estudo de linearidade com uma série de diluição de um pool de LCR com concentrações
decrescentes entre 38,1 e 2,2 mg/L resultou num declive de 1,004 (r = 0,999) e numa
recuperação média de 105 %.
Um estudo de linearidade com uma série de diluição de um pool de soro com concentrações
decrescentes entre 14 700 e 765 mg/L resultou num declive de 1,015 (r = 0,999) e numa
recuperação média de 97 %.

Especificidade
Não é conhecida reacção cruzada dos anticorpos aplicados.

Precisão
A precisão foi determinada utilizando IgA Látex N para medir várias concentrações de IgA no
soro e no LCR e determinar os coeficientes de variação (CV).
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Precisão (n = 40)

Amostra Média Intra-processamento De processamento a
processamento

Total

Ensaio de LCR (mg/L) CV (%) CV (%) CV (%)

Controlo 1 8,1 3,9 3,0 4,5

Controlo 2 4,3 5,4 3,8 6,1

Pool de LCR 1 2,0 6,5 5,9 8,3

Pool de LCR 2 31,8 3,4 4,0 5,0

Precisão (n = 40)

Amostra Média Intra-processamento De processamento a
processamento

Total

Ensaio do soro (g/L) CV (%) CV (%) CV (%)

Amostra de Soro 1 0,88 6,8 4,3 7,3

Amostra de Soro 2 2,69 4,2 3,2 4,9

Amostra de Soro 3 15,2 4,7 1,8 5,0

Os resultados (dez processamento com quatro determinações por processamento cada) foram
avaliados por análise de variância.

Comparação de métodos
O ensaio IgA Látex N (y) foi comparado com um ensaio imunonefelométrico disponível
comercialmente (x) avaliando 50 amostras de LCR entre 0,58 e 20,25 mg/L e 50 amostras de
soro equiparadas entre 612 e 5.195 mg/L. A análise de regressão dos resultados resultou nas
seguintes equações:

Ensaio Tipo de amostra (n =) Declive Intersecção Coeficiente de
correlação

IgA Látex N LCR 50 1,008 - 0,324 mg/L 0,991

 Soro 50 1,123 - 0,067 g/L 0,992

 Relação LCR/Soro 50 0,910 - 0,146 0,988

Nota
Os valores citados para as características de desempenho específicas do ensaio representam
valores típicos e não devem ser considerados como especificação para IgA Látex N.
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Definição de símbolos

Não reutilizar YYYY-MM-DD Prazo de validade

LOT Código do lote REF Referência de catálogo

Atenção, consulte a documentação
incluída Fabricante

EC REP Representante autorizado na
Comunidade Europeia Conteúdo suficiente para "n" ensaios

Riscos biológicos IVD Dispositivo médico para diagnóstico
in vitro

Limites de temperatura Consulte as instruções de utilização

Não estéril Marca CE

CONTENTS Conteúdo Volume de reconstituição

LEVEL Nível Manter protegido da luz solar e do calor

BN ProSpec é uma marca comercial da Siemens Healthcare Diagnostics.
ERM é uma marca comercial da European Reference Materials.

© 2010 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH.

Todos os direitos reservados.

Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
Emil-von-Behring-Str. 76
35041 Marburg/Germany

Siemens Healthcare Headquarters
Siemens Healthcare GmbH
Henkestraße 127
91052 Erlangen/Germany
Phone: +49 9131 84-0
siemens.com/healthcare
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Padrão SL de Proteína N
N PROT STANDARD SL

A barra de revisão indica a actualização da versão anterior.

Sistema Atellica® NEPH 630 / Sistema BN II / Sistema BN ProSpec®

Campo de aplicação
Estabelecimento de curvas de referência para a determinação de
IgG
IgG 1
IgG 2
IgG 3
IgG 4
IgA
IgM
IgE
C3c
C4
Transferrina
Albumina
α1-Antitripsina (α1-Inibidor de proteinase)
α2-Macroglobulina
Haptoglobina
α1-glicoproteína ácida
Préalbumina (Transtiretina)
Hemopexina
Ceruloplasmina
Proteína de ligação ao retinol (RbP)
Cadeia Ig/L, tipo κ
Cadeia Ig/L, tipo λ
Receptor solúvel de transferrina (sTfR)
Ferritina
β2-Microglobulina
Homocisteína
no Sistema Atellica® NEPH 630, Sistema BN II e Sistema BN ProSpec®.

Reagentes
Material fornecido

N PROT STANDARD SL , REF  OQIM
3 x 1 mL N PROT STANDARD SL , Padrão SL de Proteína N



Composição e normalização
O Padrão SL de Proteína N é um soro humano estabilizado líquido. Ao padrão foi adicionada
homocisteína quimicamente pura bem como IgE, ferritina e β2-microglobulina de preparações
de origem humana: IgE sérica de mieloma, ferritina placentária e β2-microglobulina urinária.
A concentração dos analitos listados é calibrada contra preparações de referência de proteínas
diferentes e é específica do lote. Os valores analíticos estão listados na tabela em anexo.
Os valores podem ser introduzidos através de um dispositivo de armazenamento de dados no
Sistema Atellica® NEPH 630 e no Sistema BN ProSpec®.

Analito Rastreabilidade

IgG, IgA, IgM, C3c, C4, transferrina, albumina,
α1‑antitripsina, α2‑macroglobulina, haptoglobina,
α1‑glicoproteína ácida, préalbumina

ERM-DA470k/IFCC1,2

ceruloplasmina ERM-DA4702,3

Sub-classes de IgG Normalização interna de Sanquin para sub-classes de
IgG. A soma de sub-classes de IgG 1-4 corresponde à
IgG total baseada no ERM-DA470k/IFCC.

IgE Imunoglobulina humana no soro E (2.ª preparação de
referência internacional da OMS, 1980, Código:
75/502)4

Ferritina Ferritina humana recombinante (3.º padrão
internacional da OMS, 1996, Código: 94/572)5

β2-microglobulina Beta-2 Microglobulina (1.º padrão internacional da
OMS, 1985, Código: B2M)6

Hemopexina, proteína de ligação de retinol e receptor
de transferrina solúvel

Proteínas altamente purificadas

homocisteína S-adenosil-homocisteína purificada

Cadeias Ig/L, tipo κ;
Cadeias Ig/L, tipo λ

As concentrações das cadeias leves de imunoglobulina
são determinadas por cálculo7.

Conservante: azida de sódio (< 1 g/L).
Advertências e medidas de precaução

Para utilizar no diagnóstico In-Vitro.
Contém azida de sódio (< 1 g/L) como conservante. A azida de sódio pode reagir com
os tubos de cobre ou de chumbo das canalizações de esgotos formando compostos
explosivos. Elimine este produto de forma correcta e de acordo com as
regulamentações locais.
PRECAUÇÃO! POTENCIAL PERIGO BIOLÓGICO
Cada doador ou unidade de doação foi testado para detectar a presença de vírus da
imunodeficiência humana (VIH) 1 e 2, vírus da hepatite B (VHB) e vírus da hepatite C
(VHC) de acordo com as técnicas aprovadas pelas directivas de diagnóstico in-vitro na
UE ou FDA. Como não existe nenhum teste que ofereça a garantia completa de
ausência de agentes infecciosos, todos os materiais obtidos a partir de material de
origem humana deverão ser manipulados com as devidas precauções.

Preparação do reagente
O Padrão SL de Proteína N é fornecido pronto a usar. Inverter cuidadosamente para misturar.
Evitar a agitação vigorosa e formação de espuma.
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Estabilidade e condições de armazenamento
Estabilidade entre 2 a 8 °C:
A data de validade está indicada no rótulo. Não congelar.
Estabilidade depois de aberto:
14 dias se conservado bem fechado entre 2 a 8 °C directamente a seguir a cada utilização.
Durante a conservação, o Padrão SL de Proteína N pode desenvolver turvação que não é
provocada por contaminação microbiana e que não afecta os resultados.

Procedimento
Para mais informações sobre o princípio de medição, materiais adicionais necessários, a
utilização do Padrão SL da Proteína N para estabelecer curvas de referências, cálculo de
resultados analíticos, controlo de qualidade interno e características de desempenho dos
ensaios, consulte as instruções do reagente.
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Definição de símbolos

Não reutilizar YYYY-MM-DD Prazo de validade

LOT Código do lote REF Referência de catálogo

Atenção, consulte a documentação
incluída Fabricante

EC REP Representante autorizado na
Comunidade Europeia Conteúdo suficiente para "n" ensaios

Riscos biológicos IVD Dispositivo médico para diagnóstico
in vitro

Limites de temperatura Consulte as instruções de utilização

Não estéril Marca CE

CONTENTS Conteúdo Volume de reconstituição

LEVEL Nível Manter protegido da luz solar e do calor

Atellica e BN ProSpec são marcas comercias da Siemens Healthcare Diagnostics.
ERM é uma marca comercial da European Reference Materials.

© 2008 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH.

Todos os direitos reservados.

Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
Emil-von-Behring-Str. 76
35041 Marburg/Germany

Siemens Healthcare Headquarters
Siemens Healthcare GmbH
Henkestraße 127
91052 Erlangen/Germany
Phone: +49 9131 84-0
siemens.com/healthcare
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Controlo SL/L de Proteína N/T
N/T PROT CONTROL SL/L

Controlo SL/M de Proteína N/T
N/T PROT CONTROL SL/M

Controlo SL/H de Proteína N/T
N/T PROT CONTROL SL/H

A barra de revisão indica a actualização da versão anterior.

Sistema Atellica® NEPH 630 / Sistema BN II / Sistema BN ProSpec®
RID

Intervalos das concentrações: L (low - baixo)
 M (medium - médio)
 H (high - alto)

Campo de aplicação
Os Controlos SL/L, M e H de Proteína N/T destinam-se a ser utilizados como controlos de
exactidão e controlos de precisão analisados na determinação das seguintes proteínas séricas
humanas por imunonefelometria com o Sistema Atellica® NEPH 630, Sistema BN II e Sistema
BN ProSpec® e por imunodifusão radial (RID) com placas Partigen®.

Proteínas Sistema
Atellica® NEPH 630,
Sistemas BN

Placas Partigen®

IgG + SL/H

IgG 1 +  
IgG 2 +  
IgG 3 +  
IgG 4 +  
IgA + SL/H

IgM + SL/H

IgE +  
C3c + SL/H

C4 + SL/H



Proteínas Sistema
Atellica® NEPH 630,
Sistemas BN

Placas Partigen®

Transferrina + SL/H

Albumina +  
α1-antitripsina (α1-inibidor de proteinase) + SL/H

α2-macroglobulina +  
Haptoglobina + SL/H

α1-glicoproteína ácida +  
Pré-albumina (transtiretina) +  
Hemopexina +  
Ceruloplasmina +  
Proteína de ligação ao retinol (RbP) +  
Cadeia Ig/L, tipo κ +  
Cadeia Ig/L, tipo λ +  
Receptor solúvel de Transferrina (sTfR) +  
Ferritina +  
β2-microglobulina +  
Homocisteína +  

Relativamente às proteínas enumeradas, a concentração indicada nos rótulos refere-se aos
níveis baixo (L), médio (M) e alto (H).

Reagentes
Material fornecido

N/T PROT CONTROL SL/L , REF  OQIN
3 x 1 mL N/T PROT CONTROL SL/L  Controlo SL/L de Proteína N/T ou
N/T PROT CONTROL SL/M , REF  OQIO
3 x 1 mL N/T PROT CONTROL SL/M  Controlo SL/M de Proteína N/T ou
N/T PROT CONTROL SL/H , REF  OQIP
3 x 1 mL N/T PROT CONTROL SL/H  Controlo SL/H de Proteína N/T

Composição e normalização
Os Controlos SL/L, M e H de Proteína N/T são soros humanos líquidos estabilizados.
A concentração dos analitos listados foi calibrada em comparação com diferentes preparações
de padrões e é específica do lote.
Os intervalos e valores atribuídos são fornecidos na tabela em anexo.
Os valores podem ser introduzidos através de um dispositivo de armazenamento de dados no
Sistema Atellica® NEPH 630 e Sistema BN ProSpec®.
Consulte as instruções dos reagentes para obter mais informações sobre os valores atribuídos
das placas Partigen®.
Conservante: Azida de sódio (< 1 g/L)

Controlo SL/L de Proteína N/T / Controlo SL/M de Proteína N/T / Controlo SL/H de Proteína N/T
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Advertências e medidas de precaução
Para utilizar no diagnóstico in-vitro.
Contém azida de sódio (< 1 g/L) como conservante. A azida de sódio pode reagir com
os tubos de cobre ou de chumbo das canalizações de esgotos formando compostos
explosivos. Elimine este produto de forma correcta e de acordo com as
regulamentações locais.
PRECAUÇÃO! POTENCIAL PERIGO BIOLÓGICO
Cada doador ou unidade de doação foi testado para detectar a presença de vírus da
imunodeficiência humana (VIH) 1 e 2, vírus da hepatite B (VHB) e vírus da hepatite C
(VHC) de acordo com as técnicas aprovadas pelas directivas de diagnóstico in-vitro na
UE ou FDA. Como não existe nenhum teste que ofereça a garantia completa de
ausência de agentes infecciosos, todos os materiais obtidos a partir de material de
origem humana deverão ser manipulados com as devidas precauções.

Preparação dos reagentes
Os Controlos SL/L, M e H de Proteína N/T são fornecidos prontos a usar. Inverter
cuidadosamente para misturar. Evitar a agitação vigorosa e formação de espuma.

Estabilidade e condições de armazenamento
Validade entre 2 e 8 °C:
A data de validade está indicada no rótulo. Não congelar.
Estabilidade depois de aberto:
14 dias se conservado bem fechado entre 2 e 8 °C directamente a seguir a cada utilização.
A estabilidade dos Controlos SL/L, M e H de Proteína N/T no Sistema Atellica® NEPH 630 e
Sistema BN ProSpec® está indicada no Manual de Instruções do respectivo sistema.
Durante a conservação, os Controlos SL/L, M e H de Proteína N/T podem desenvolver uma
ligeira turvação que não é provocada por contaminação microbiana e que não afecta os
resultados.

Procedimento
Os Controlos SL/L, M e H de Proteína N/T são processados e avaliados da mesma maneira que
as amostras dos doentes. Para mais informações sobre os procedimentos, consulte as
instruções do reagente.
Nota: Os valores atribuídos indicados destinam-se a ser utilizados como um controlo de
qualidade intra-laboratório analisado para avaliação da precisão e do desvio analítico. Se
utilizados como um controlo de precisão, o laboratório deve estabelecer os seus próprios
valores de controlo e os limites de controlo durante um período preliminar.
Para mais informação sobre o princípio do método de análise, quaisquer materiais adicionais
necessários, a utilização de Controlos SL de Proteína N/T para controlo de qualidade interno, o
cálculo de resultados analíticos e as características de desempenho das análises, consulte as
Instruções de Utilização do reagente.
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Definição de símbolos

Não reutilizar YYYY-MM-DD Prazo de validade

LOT Código do lote REF Referência de catálogo

Atenção, consulte a documentação
incluída Fabricante

EC REP Representante autorizado na
Comunidade Europeia Conteúdo suficiente para "n" ensaios

Riscos biológicos IVD Dispositivo médico para diagnóstico
in vitro

Limites de temperatura Consulte as instruções de utilização

Não estéril Marca CE

CONTENTS Conteúdo Volume de reconstituição

LEVEL Nível Manter protegido da luz solar e do calor

Atellica, BN ProSpec e Partigen são marcas comercias da Siemens Healthcare Diagnostics.

© 2008 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH.

Todos os direitos reservados.

Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
Emil-von-Behring-Str. 76
35041 Marburg/Germany

Siemens Healthcare Headquarters
Siemens Healthcare GmbH
Henkestraße 127
91052 Erlangen/Germany
Phone: +49 9131 84-0
siemens.com/healthcare
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Tampão de reação N
N BUFFER

A barra de revisão indica a actualização da versão anterior.

Sistema Atellica® NEPH 630 / Sistema BN II / Sistema BN ProSpec®

Campo de aplicação
O Tampão de reação N é um meio de reacção para determinações imunoquímicas com o
Sistema Atellica® NEPH 630, Sistema BN II e Sistema BN ProSpec®.

Reagentes
Reagente Descrição Armazenamento Estabilidade

depois de
aberto

Tampão de reação N
N BUFFER

solução salina tamponada de
fosfato com polietilenoglicol
(55 g/L).
Conservante:
azida de sódio < 1 g/L

15–25 °C
Pode ser utilizado até à data de
validade indicada no rótulo desde que
conservado sem nunca ter sido
aberto.

15–25 °C
6 semanas

Advertências e medidas de precaução
Para utilização em diagnóstico in vitro.
Contém azida de sódio (< 1 g/L) como conservante. A azida de sódio pode reagir com
os tubos de cobre ou de chumbo das canalizações de esgotos formando compostos
explosivos. Elimine este produto de forma correcta e de acordo com as
regulamentações locais.
Para garantir que o recipiente foi completamente esvaziado, a porta de remoção por
aspiração deve ser colocada em ângulo.
Fichas de dados de segurança do produto (MSDS/SDS) disponíveis em
www.siemens.com/diagnostics.

Preparação do reagente
O N BUFFER  encontra-se pronto a usar tal como fornecido e não requer preparação adicional.

Procedimento
Material fornecido

REF Conteúdo  
OUMS65 Tampão de reação N

N BUFFER

1 x 5 L



Teste
Para mais informações sobre o procedimento, consulte o Manual de Instruções do respectivo
sistema.

Definição de símbolos

Não reutilizar YYYY-MM-DD Prazo de validade

LOT Código do lote REF Referência de catálogo

Atenção, consulte a documentação
incluída Fabricante

EC REP Representante autorizado na
Comunidade Europeia Conteúdo suficiente para "n" ensaios

Riscos biológicos IVD Dispositivo médico para diagnóstico
in vitro

Limites de temperatura Consulte as instruções de utilização

Não estéril Marca CE

CONTENTS Conteúdo Volume de reconstituição

LEVEL Nível Manter protegido da luz solar e do calor

Atellica e BN ProSpec são marcas comercias da Siemens Healthcare Diagnostics.

© 2017 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH.

Todos os direitos reservados.

Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
Emil-von-Behring-Str. 76
35041 Marburg/Germany

Siemens Healthcare Headquarters
Siemens Healthcare GmbH
Henkestraße 127
91052 Erlangen/Germany
Phone: +49 9131 84-0
siemens.com/healthcare

Tampão de reação N

2/2 2019-02 OUMSG65C55 Rev. 02 – pt



OUMTG05E0501A  (1309)  SD   1

N Diluent N Diluent
[N___DILUENT] [N___DILUENT]
Intended Use
Solution for preparing dilutions for immunochemical determinations with the Dimension Vista® System.

Reagents
Materials provided
[N___DILUENT], [REF] OUMT
6 x 5 mL [N___DILUENT], N Diluent

Composition
Phosphate buffered saline. 
Preservative: sodium azide (< 1 g/L).

Warnings and precautions
1. For in-vitro diagnostic use
2. Contains sodium azide (< 1 g/L) as a preservative. Sodium azide can react with copper or lead 

pipes in drain lines to form explosive compounds. Dispose of properly in accordance with local 
regulations.

3. Vials not to be placed on the Dimension Vista® System.

Preparation of Reagent
The N Diluent is ready-for-use as supplied and requires no additional preparation.

Stability and Storage
Store the N Diluent at +15 to +25 °C and use by the expiry date given on the label. Once opened, 
N Diluent can be used within 3 weeks.

Dimension Vista® is a trademark of Siemens Healthcare Diagnostics.

Edition June 2010

N Diluens
[N___DILUENT]
Anwendungsbereich und -zweck
Verdünnungsmedium zur Herstellung von Verdünnungen für immunchemische Bestimmungen mit 
dem Dimension Vista® System.

Reagenzien
Inhalt der Handelspackung
[N___DILUENT], [REF] OUMT
6 x 5 ml [N___DILUENT], N Diluens

Zusammensetzung
Phosphat-gepufferte Natriumchlorid-Lösung. 
Konservierungsmittel: Natriumazid (< 1 g/l).

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen
1. Zur in-vitro diagnostischen Anwendung
2. Enthält Natriumazid (< 1 g/l) als Konservierungsmittel. Natriumazid kann mit kupfer- oder 

bleihaltigen Abflussrohren explosive Verbindungen eingehen. Entsorgen Sie bitte ordnungsge-
mäß entsprechend den örtlichen Richtlinien.

3. Die Flaschen nicht auf dem Dimension Vista® System platzieren.

Vorbereitung des Reagenzes
N Diluens ist gebrauchsfertig und kann ohne weitere Vorbehandlung eingesetzt werden.

Haltbarkeit und Lagerungsbedingungen
N Diluens ist bei einer Lagertemperatur von +15 bis +25 °C bis zu dem auf dem Etikett ange-
gebenen Datum haltbar. Nach erstmaligem Öffnen kann N Diluens bis zu 3 Wochen verwendet 
werden.

Dimension Vista® ist eine Marke von Siemens Healthcare Diagnostics.

Ausgabe Juni 2010

Domaines d’utilisation
Solution pour la préparation de dilutions dans les dosages par immunochimie avec le 
système Dimension Vista®.

Réactifs
Contenu des conditionnements
[N___DILUENT], [REF] OUMT
6 x 5 ml [N___DILUENT], N Diluent

Composition
Solution saline avec tampon phosphate. 
Conservateur : azide de sodium (< 1 g/l)

Mises en garde et précautions d’emploi
1. Réactifs réservés à un usage de diagnostic in vitro.
2. Contient de l’azide de sodium (< 1 g/l) comme conservateur. L’ azide de sodium peut réagir avec 

les tuyaux d’évacuation en cuivre ou en plomb et former des composés explosifs. L’évacuer 
conformément aux réglementations locales.

3. Ne pas placer les flacons sur le système Dimension Vista®.

Préparation des réactifs
Le N Diluant est prêt à l'emploi et ne requiert aucune préparation supplémentaire.

Stabilités et conditions de conservation
Conserver le N Diluent dans son emballage fermé entre +15 et +25 °C. Ne pas utiliser après la 
date d'expiration mentionnée sur l'étiquette. Après ouverture, le N Diluent peut être utilisé pendant 
3 semaines.

Dimension Vista® est une marque commerciale de Siemens Healthcare Diagnostics.

Édition juin 2010

N Diluente
[N___DILUENT]
Uso Previsto
Soluzione per la preparazione di diluizioni per determinazioni immunochimiche con il Sistema 
Dimension Vista®.

Reagenti
Materiali forniti
[N___DILUENT], [REF] OUMT
6 x 5 mL [N___DILUENT], N Diluente

Composizione
Soluzione fisiologica tamponata con fosfato. 
Conservante: sodio azide (< 1 g/L).

Avvertenze e Precauzioni
1. Per uso diagnostico in vitro.
2. Contiene sodio azide (< 1 g/L) come conservante. La sodio azide può reagire con le tubazioni in 

rame o piombo nelle linee di scarico formando composti esplosivi. Provvedere allo smaltimento 
in modo appropriato e secondo le normative locali.

3. Non porre i flaconcini sul Sistema Dimension Vista®.

Preparazione dei Reagenti
L'N Diluente è fornito già pronto all'uso e non richiede alcuna ulteriore preparazione.

Conservazione e Stabilità
Conservare l'N Diluente tra +15 e +25 °C e utilizzare entro la data di scadenza indicata  
sull'etichetta. Dopo l'apertura, l'N Diluente può essere utilizzato entro 3 settimane.

Dimension Vista® è un marchio di Siemens Healthcare Diagnostics.

Edizione Giugno 2010
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N diluyente
[N___DILUENT]
Uso Previsto
Solución para la preparación de diluciones para las determinaciones inmunoquímicas con el  
Sistema Dimensión Vista®.

Reactivos
Materiales suministrados
[N___DILUENT], [REF] OUMT
6 x 5 ml [N___DILUENT], N diluyente

Composición
Solución salina tamponada con fosfato. 
Conservante: azida de sodio (< 1 g/l).

Advertencias y Medidas de Seguridad
1. Para uso diagnóstico in vitro.
2. Contiene azida sódica (< 1 g/l) como conservante. La azida sódica puede reaccionar con las 

tuberías de cobre y plomo y formar azidas metálicas explosivas. Cuando se eliminen los reacti-
vos, enjuagar con agua abundante para evitar la acumulación de azidas, si la eliminación es a 
través de los desagües sanitarios de acuerdo con la normativa vigente.

3. No coloque los frascos en el Sistema Dimensión Vista®.

Preparación del reactivo
El N diluyente se suministra listo para ser utilizado y no requiere ninguna preparación adicional.

Establidad y Condiciones de Almacenaje
Almacene el N diluyente sin abrir entre +15 y +25 °C y utilícelo antes de la fecha de caducidad 
indicada en la etiqueta. El N diluyente se puede utilizar durante 3 semanas una vez abierto.

Dimension Vista® es una marca comercial de Siemens Healthcare Diagnostics.

Edición Junio 2010

Diluente N
[N___DILUENT]
Campo de aplicação
Solução para preparar diluições para determinações imunoquímicas com o Sistema Dimension Vista®.

Reagentes
Material fornecido
[N___DILUENT], [REF] OUMT
6 x 5 ml [N___DILUENT], Diluente N

Composição
Solução salina tamponada de fosfato. 
Conservante: azida de sódio (< 1 g/l).

Advertências e medidas de precaução
1. Para utilização de diagnóstico in vitro.
2. Contém azida de sódio (< 1 g/l) como conservante. A azida de sódio pode reagir com os tubos 

de cobre ou de chumbo das canalizações de esgotos formando compostos explosivos. Elimine 
este produto de forma correcta e de acordo com as regulamentações locais.

3. Os frascos não devem ser colocados no Sistema Dimension Vista® .

Preparação do reagente
O Diluente N encontra-se pronto a usar tal como fornecido e não requer preparação adicional.

Estabilidade e condições de armazenamento
Conserve o Diluente N entre +15 e +25 °C e utilize até à data de validade indicada no rótulo. Depois 
de aberto, o Diluente N pode ser utilizado nas 3 semanas seguintes.

Dimension Vista® é uma marca comercial da Siemens Healthcare Diagnostics.

Edição Junho 2010



Acesso à Certidão Permanente

Certidão Permanente de Registos

Voltar Sair

Certidão Permanente 
Código de acesso: 3584-4587-3542

A entrega deste código a qualquer entidade pública ou privada dispensa a 
apresentação de uma certidão em papel.(artº 75º, nº5 do Código do Registo Comercial)

Matrícula

NIPC: 507925173
Firma: SIEMENS HEALTHCARE,UNIPESSOAL, LDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE POR QUOTAS 
Sede: Rua Irmãos Siemens, nº 1 - 1 A
Distrito: Lisboa  Concelho: Amadora  Freguesia: Venteira 
2720 093 AMADORA
Objecto: a) A execução de todos os aspectos do negócio de diagnósticos médicos e biológicos, 
incluindo o desenvolvimento, fabrico e venda de reagentes, instrumentos, métodos e 
procedimentos de diagnóstico, sistemas para laboratórios e outros, e serviços geralmente 
utilizados para uso no diagnóstico ou detecção de doenças ou na prestação de cuidados de 
saúde; os objectivos do diagnóstico médico são, entre outros, a cura, a mitigação, tratamento 
ou prevenção da doença ou outras deficiências ou, por outro lado, auxiliar na prestação de 
serviços de saúde; o objecto da sociedade inclui ainda testes laboratoriais e testes de auto 
controlo; b) O fabrico, a distribuição, o fornecimento, o desenvolvimento, a montagem, a 
instalação, a assistência técnica e a manutenção de equipamentos, sistemas e soluções na 
área dos diagnósticos médicos e dos sistema de terapia, incluindo a investigação e o 
desenvolvimento nessas áreas, bem como a prestação de serviços relacionados com as 
mesmas, a realização de trabalhos de construção civil, empreitadas de obras públicas e 
privadas e manutenção de obras e de edifícios; c) A prestação de serviços de apoio 
administrativo e de consultoria, bem como a operação de centros de diagnóstico, de serviços 
laboratoriais e de outros serviços e centros na área da saúde.
Capital: 5.245.546,90 Euros
CAE Principal: 33130-R3
CAE Secundário (1): 46460-R3 
CAE Secundário (2): 46690-R3 
CAE Secundário (3): 69200-R3 

Data do Encerramento do Exercício: 30 Setembro
Forma de Obrigar: Pela intervenção de dois gerentes, dois directores ou dois procuradores ou 
a intervenção conjunta de, pelo menos, duas das pessoas atrás referidas.
Prazo de duração dos(s) Mandato(s): Até 2020-09-30 (Gerência)
Órgãos Sociais/Liquidatário/Administrador ou Gestor Judicial: 

  GERÊNCIA:

    Nome: JORGE MANUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
    NIF/NIPC: 215081749

    Nome: IVAN CHRISTO FRANÇA
    NIF/NIPC: 272784656

  FISCAL ÚNICO/ROC:

    Nome: ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS - SROC S.A.
    NIF/NIPC: 505988283

  SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO/ROC:

    Nome: RUI ABEL SERRA MARTINS
    NIF/NIPC: 185813054

Conservatória onde se encontram depositados os documentos: Conservatória do 
Registo Predial/Comercial da Amadora

Os elementos constantes da matrícula não dispensam a consulta das inscrições e respectivos 
averbamentos e anotações porquanto são estes que definem a situação jurídica da entidade.

Inscrições - Averbamentos - Anotações

Insc.1 AP. 2/20061031 - CONTRATO DE SOCIEDADE E DESIGNAÇÃO DE MEMBRO
(S) DE ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)

FIRMA: SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS DIAGNOSTICS, UNIPESSOAL LDA
NIPC: 507925173
NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE POR QUOTAS
SEDE: Rua Irmãos Siemens, nº 1 - 1A
Distrito: Lisboa Concelho: Amadora Freguesia: Venteira 
2700 AMADORA
OBJECTO: Execução de todos os aspectos do negócio de diagnósticos médicos e 
biológicos, incluindo o desenvolvimento, fabrico e venda de reagentes, 
instrumentos, métodos e procedimentos de diagnóstico, sistemas para laboratórios e 
outros, e serviços geralmente utilizados para uso no diagnóstico ou detecção de 
doenças ou na prestação de cuidados de saúde. Os objectivos do diagnóstico médico 
são, entre outros, a cura, mitigação, tratamento ou prevenção da doença ou outras 
deficiências ou, por outro lado, auxiliar na prestação de serviços de saúde. O objecto 
da sociedade inclui ainda testes laboratoriais e testes de auto controlo.
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CAPITAL : 5.000,00 Euros 

SÓCIOS E QUOTAS:

  QUOTA : 5.000,00 Euros 

    TITULAR: Siemens Diagnostics Holding II B.V. 
    NIF: 980353980
    Sede: Prinses Beatrixlaan 800, 295 BN `s-Gravenhage, Haia
    Holanda

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Forma de obrigar: Pela intervenção de dois gerentes, dois directores ou dois 
procuradores ou a intervenção conjunta de, pelo menos, duas das pessoas atrás 
referidas
Estrutura da gerência: Composta por 2 a 11 gerentes
Estrutura da fiscalização: Compete a um Fiscal Único e um suplente e deverá 
terminar com a aprovação pela sócia única das contas do segundo exercício 
posterior à sua eleição, sendo permitida a sua reeleição
Duração dos mandatos: 1 ano para a gerência.

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

  GERÊNCIA:

    Maria do Céu Rocha Ferreira Gonçalves
    Residência/Sede: Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, 243, 4º
    Porto

    Miguel Pedro Garcia Guerreiro
    Residência/Sede: Avª de Pádua, nº 10, 5º F
    Lisboa

  FISCAL ÚNICO/ROC:

    KPMG & Associados, SROC, SA
    Residência/Sede: Edificio Monumental, Av. Praia da Vitória, 71-A, 11º
    Lisboa

  SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO/ROC:

    João Carlos de Almeida Fernandes, ROC
    Residência/Sede: Edificio Monumental, Av. Praia da Vitória, 71-A, 11º
    Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): 2006, para a gerência.

1ª Conservatória do Registo Predial/Comercial da Amadora
O(A) Conservador(a), Maria Teresa Magalhães Machado

An. 1 - 20061103 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.

1ª Conservatória do Registo Predial/Comercial da Amadora
O(A) Conservador(a), Maria Teresa Magalhães Machado

Av.1 AP. 1/20080411 0:17:29 UTC - RECONDUÇÃO DE MEMBROS DE 
ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)(ONLINE)

  GERÊNCIA:

    Nome/Firma: Maria do Céu Rocha Ferreira Gonçalves
    NIF/NIPC: 156609010
    Residência/Sede: Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, 243, 4º
    4200 - 314 Porto

    Nome/Firma: Miguel Pedro Garcia Guerreiro
    NIF/NIPC: 199951756
    Residência/Sede: Av.de Pádua, nº10, 5º F
    1800 - 297 Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): 1 ano
Data da deliberação: 2008-02-29

Conservatória do Registo Predial/Comercial Santa Comba Dão
O(A) Ajudante, Afonso Gomes Ferreira Viegas

An. 1 - 20080414 - Publicado em 
http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Predial/Comercial Santa Comba Dão
O(A) Ajudante, Afonso Gomes Ferreira Viegas

Av.2 AP. 4/20090417 2:42:00 UTC - RECONDUÇÃO DE MEMBROS DE 
ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)(ONLINE)

  GERÊNCIA:

    Nome/Firma: Maria do Céu Rocha Ferreira Gonçalves
    NIF/NIPC: 156609010
    Residência/Sede: Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, 243, 4º
    4200 - 314 Porto

    Nome/Firma: Miguel Pedro Garcia Guerreiro
    NIF/NIPC: 199951756
    Residência/Sede: Av.de Pádua, nº10, 5º F
    1800 - 297 Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): 1 ano
Data da deliberação: 16.03.2009

Conservatória do Registo Comercial de Sintra
O(A) Conservador(a), Rui Miguel Madureira Almeida

An. 1 - 20090417 - Publicado em 
http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
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Conservatória do Registo Comercial de Sintra
O(A) Conservador(a), Rui Miguel Madureira Almeida

Av.3 AP. 11/20090630 3:41:39 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE 
MEMBRO(S) DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)(ONLINE)

  FISCAL ÚNICO/ROC:

    Nome/Firma: KPMG & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de 
Contas, S.A.
    NIF/NIPC: 502161078
    Causa: renúncia
    Data: 20090313

  SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO/ROC:

    Nome/Firma: João Carlos de Almeida Fernandes
    NIF/NIPC: 179688871
    Causa: renúncia
    Data: 20090313

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20090630 - Publicado em 
http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Av.4 OF. 20131125 - ACTUALIZADO 

SEDE: Rua Irmãos Siemens, nº 1 - 1 A
Distrito: Lisboa Concelho: Amadora Freguesia: Venteira 
2720 - 093 AMADORA

1ª Conservatória do Registo Predial/Comercial da Amadora
O(A) Escriturário(a) Superior, Rosa Maria Lopes Cruz Marçal

An. 1 - 20131125 - Publicado em 
http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
1ª Conservatória do Registo Predial/Comercial da Amadora
O(A) Escriturário(a) Superior, Rosa Maria Lopes Cruz Marçal

Insc.2 AP. 12/20090630 3:41:40 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO
(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE)

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

  FISCAL ÚNICO/ROC:

    Nome/Firma: Ernst & Young Audit & Associados - SROC, S.A.
    NIF/NIPC: 505988283
    Residência/Sede: Av. da República, nº90, 6º
    Lisboa

  SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO/ROC:

    Nome/Firma: Rui Abel Serra Martins
    NIF/NIPC: 185813054
    Residência/Sede: Alameda dos Oceanos, Lote 4.23.02-A
    Moscavide

Data da deliberação: 20090919

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20090630 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Av.1 AP. 16/20110125 1:28:10 UTC - RECONDUÇÃO DE MEMBROS DE 
ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)(ONLINE)

  FISCAL ÚNICO/ROC:

    Nome/Firma: ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS - SROC S.A., 
representada por João carlos Miguel Alves, ROC
    NIF/NIPC: 505988283
    Cargo: Efectivo
    Residência/Sede: Av. da República, nº 90, 6º andar
    1600 - 206 LISBOA

  SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO/ROC:

    Nome/Firma: RUI ABEL SERRA MARTINS, ROC
    NIF/NIPC: 185813054
    Residência/Sede: Alameda dos Oceanos, Lote 4.23.02-A, Nº 118
    1990 - 398 MOSCAVIDE

Data da deliberação: 27 de Dezembro de 2010

Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Fernando Teixeira Pires

An. 1 - 20110125 - Publicado em 
http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Ajudante, Fernando Teixeira Pires

Insc.3 AP. 80/20090731 13:31:26 UTC - FUSÃO E AUMENTO DO CAPITAL

MODALIDADE:

por incorporação, mediante a transferência global do património das sociedades 
incorporadas para a sociedade incorporante
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SOCIEDADE(S) PARTICIPANTE(S):INCORPORANTE(S):

SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS DIAGNOSTICS, UNIPESSOAL LDA
NIPC: 507925173

SOCIEDADE(S) PARTICIPANTE(S):INCORPORADA(S)/FUNDIDA(S):

Dade Behring Portugal - Meios de Diagnóstico Médico, Lda
NIPC: 501639713

Amerlab - Sistemas de Diagnóstico para Laboratório, S.A.
NIPC: 501411364

Data da deliberação: 2009-07-31
Número de depósito do projecto: 482/04-06-2009

Montante do aumento : 1727304.90 Euros 
Modalidade e forma de subscrição: por efeitos da fusão
Capital após o aumento : 1.732.304,90 Euros 
Artigo(s) alterado(s): 4º

SÓCIOS E QUOTAS:

  QUOTA : 5.000,00 Euros 

  QUOTA : 1.727.304,90 Euros 

    TITULAR: SIEMENS DIAGNOSTICS HOLDING II B.V. 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Ana Isabel Rodrigues Cintrão Cruz

An. 1 - 20090805 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Ana Isabel Rodrigues Cintrão Cruz

Insc.4 AP. 81/20090731 13:31:26 UTC - AUMENTO DO CAPITAL E ALTERAÇÕES AO 
CONTRATO DE SOCIEDADE

Montante do aumento : 3248242.00 Euros 
Modalidade e forma de subscrição: em espécie pela nova sócia Siemens Medical 
Solutions Diagnostic Europe, Limited
Capital após o aumento : 4.980.546,90 Euros 

Artigo(s) alterado(s): 1º 2º nºs 2 e 3, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º e 
16º

FIRMA: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, LDA

SÓCIOS E QUOTAS:

  QUOTA : 5.000,00 Euros 

  QUOTA : 1.727.304,90 Euros 

    TITULAR: SIEMENS DIAGNOSTICS HOLDING II B.V. 
    NIPC: 980353980

  QUOTA : 3.248.242,00 Euros 

    TITULAR: SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS DIAGNOSTIC EUROPE, LIMITED 
    NIPC: 980418828
    Sede: Chapel Lane, Swords, Co. Dublin, Irlanda

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Ana Isabel Rodrigues Cintrão Cruz

An. 1 - 20090805 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Ana Isabel Rodrigues Cintrão Cruz

Insc.5 AP. 16/20100429 10:21:30 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO
(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE)

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

  GERÊNCIA:

    Nome/Firma: Angels Pou Isalt
    NIF/NIPC: 242139230
    Cargo: Gerente
    Residência/Sede: C/ Barcelona 2 Esc D, 2º 2ª, Sant Cugat del Valles 08190 
Espanha

    Nome/Firma: Antonio Gambús Villa
    NIF/NIPC: 269986316
    Cargo: Gerente
    Residência/Sede: Pº Fabria i plug, 345, 08031, Barcelona, Espanha

    Nome/Firma: Jorge Manuel Rodrigues de Oliveira
    NIF/NIPC: 215081749
    Cargo: Gerente
    Residência/Sede: Travessa Henrique Cardoso, nº 78, 1º
    1700 - 228 Lisboa

    Nome/Firma: João Seabra Ferreira Pinto
    NIF/NIPC: 185468403
    Cargo: Gerente
    Residência/Sede: Rua Nossa Senhora da Maia, nº 123, Hab. 5.2
    4425 - 671 Maia

Prazo de duração do(s) mandato(s): 2010
Data da deliberação: 29 de Março de 2010

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia
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O(A) Adjunto(a) do Conservador, Maria de Fátima Dias Monteiro Pereira Pinto

An. 1 - 20100429 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Maria de Fátima Dias Monteiro Pereira Pinto

Insc.6 AP. 22/20110323 18:34:10 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO
(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE)

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

  GERÊNCIA:

    Nome/Firma: JORGE MANUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
    NIF/NIPC: 215081749
    Cargo: Gerente
    Residência/Sede: Travessa Henrique Cardoso, nº 78, 1º
    1700 - 228 Lisboa

    Nome/Firma: IVAN CHRISTO FRANÇA
    NIF/NIPC: 272784656
    Cargo: Gerente
    Residência/Sede: Avenida dos Aliados, nº 3, Casa 9
    2780 - 307 Oeiras

Prazo de duração do(s) mandato(s): Ano de 2011
Data da deliberação: 21 de Março de 2011

Conservatória do Registo Comercial de Braga
O(A) Ajudante por delegação, Maria de Lourdes Mourão Gomes

An. 1 - 20110324 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Braga
O(A) Ajudante por delegação, Maria de Lourdes Mourão Gomes

Av.1 AP. 39/20120118 17:21:00 UTC - RECONDUÇÃO DE MEMBROS DE 
ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)(ONLINE) 

  GERÊNCIA:

    Nome/Firma: JORGE MANUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
    NIF/NIPC: 215081749
    Cargo: Gerente
    Residência/Sede: Travessa Henrique Cardoso, nº 78, 1º
    1700 - 228 LISBOA

    Nome/Firma: IVAN CHRISTO FRANÇA
    NIF/NIPC: 272784656
    Cargo: Gerente
    Residência/Sede: Avenida dos Aliados, nº 3, Casa 9
    2780 - 307 OEIRAS

Prazo de duração do(s) mandato(s): ANO 2012
Data da deliberação: 17 de Janeiro de 2012

Conservatória do Registo Comercial de Braga
O(A) Ajudante por delegação, Maria Flora Dias de Freitas Fiúza da Rocha

An. 1 - 20120119 - Publicado em 
http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Braga
O(A) Ajudante por delegação, Maria Flora Dias de Freitas Fiúza da Rocha

Insc.7 AP. 27/20130212 11:43:34 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO
(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE) 

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

  GERÊNCIA:

    Nome/Firma: JORGE MANUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
    NIF/NIPC: 215081749
    Cargo: Gerente
    Residência/Sede: Travessa Henrique Cardoso, nº 78, 1º
    1700 - 228 Lisboa

    Nome/Firma: IVAN CHRISTO FRANÇA
    NIF/NIPC: 272784656
    Cargo: Gerente
    Residência/Sede: Avenida dos Aliados, nº 3, Casa 9
    2780 - 307 Oeiras

  FISCAL ÚNICO/ROC:

    Nome/Firma: ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS - SROC S.A.
    NIF/NIPC: 505988283
    Cargo: Fiscal Único
    Residência/Sede: Avenida da República, nº 90, 6º
    1600 - 206 Lisboa

  SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO/ROC:

    Nome/Firma: RUI ABEL SERRA MARTINS
    NIF/NIPC: 185813054
    Cargo: Suplente do Fiscal Único
    Residência/Sede: Alameda dos Oceanos, Lote 4.23.02-A
    1990 - 398 Moscavide

Prazo de duração do(s) mandato(s): Ano de 2013
Data da deliberação: 2012-12-21

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra
O(A) Ajudante, Ana Paula Oliveira Pereira de Moura

An. 1 - 20130213 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
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Conservatória do Registo Comercial de Coimbra
O(A) Ajudante, Ana Paula Oliveira Pereira de Moura

Av.1 AP. 56/20140902 14:32:09 UTC - RECONDUÇÃO DE MEMBROS DE 
ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) 

  GERÊNCIA:

    Nome/Firma: JORGE MANUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
    NIF/NIPC: 215081749

    Nome/Firma: IVAN CHRISTO FRANÇA
    NIF/NIPC: 272784656

Prazo de duração do(s) mandato(s): Ano de 2014
Data da deliberação: 2013.11.15

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20140903 - Publicado em 
http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.8 AP. 114/20131003 21:06:24 UTC - ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE 
SOCIEDADE PARA SOCIEDADE UNIPESSOAL POR QUOTAS(ONLINE) 

FIRMA: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, UNIPESSOAL, LDA
CAPITAL : 4.980.546,90 Euros 

SÓCIOS E QUOTAS:

  QUOTA : 3.248.242,00 Euros 

  QUOTA : 1.727.304,90 Euros 

  QUOTA : 5.000,00 Euros 

    TITULAR: SIEMENS S.A. 
    NIF/NIPC: 500247480

Artigo(s) alterado(s): 1º e 4º

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Ana Isabel Rodrigues Cintrão Cruz

An. 1 - 20131004 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Ana Isabel Rodrigues Cintrão Cruz

Insc.9 AP. 287/20150106 17:38:33 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO
(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE) 

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

  GERÊNCIA:

    Nome/Firma: JORGE MANUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
    NIF/NIPC: 215081749

    Nome/Firma: IVAN CHRISTO FRANÇA
    NIF/NIPC: 272784656

Prazo de duração do(s) mandato(s): ano de 2015
Data da deliberação: 2014-11-17

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

  FISCAL ÚNICO/ROC:

    Nome/Firma: ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS - SROC S.A.
    NIF/NIPC: 505988283

  SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO/ROC:

    Nome/Firma: RUI ABEL SERRA MARTINS
    NIF/NIPC: 185813054

Prazo de duração do(s) mandato(s): 2015-2016
Data da deliberação: 2014-11-17

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Ana Isabel Rodrigues Cintrão Cruz

An. 1 - 20150114 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Ana Isabel Rodrigues Cintrão Cruz

Av.1 AP. 29/20160304 18:24:32 UTC - RECONDUÇÃO DE MEMBROS DE 
ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) E SECRETÁRIO (ONLINE) 

  GERÊNCIA:

    Nome/Firma: JORGE MANUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
    NIF/NIPC: 215081749
    Cargo: gerente

    Nome/Firma: IVAN CHRISTO FRANÇA
    NIF/NIPC: 272784656
    Cargo: gerente

Prazo de duração do(s) mandato(s): 2016
Data da deliberação: 2015-12-14

Conservatória do Registo Comercial Cascais
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O(A) Conservador(a) Auxiliar, Maria Luisa Nunes de Sousa

An. 1 - 20160308 - Publicado em 
http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial Cascais
O(A) Conservador(a) Auxiliar, Maria Luisa Nunes de Sousa

Insc.10 AP. 5/20160104 09:16:32 UTC - CISÃO/FUSÃO 

MODALIDADE:

destaque de parte do património da sociedade cindida para a sociedade incorporante

SOCIEDADE(S) PARTICIPANTE(S):INCORPORANTE(S):

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, UNIPESSOAL, LDA
NIPC: 507925173

SOCIEDADE(S) PARTICIPANTE(S):INCORPORADA(S)/CINDIDAS(S):

SIEMENS S.A.
NIPC: 500247480

ALTERAÇÕES EFECTUADAS AO CONTRATO DE SOCIEDADE:

FIRMA: SIEMENS HEALTHCARE LDA
NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE POR QUOTAS
SEDE: Rua Irmãos Siemens, nº 1 - 1 A
Distrito: Lisboa Concelho: Amadora 
2720 - 093 AMADORA
OBJECTO: a) A execução de todos os aspectos do negócio de diagnósticos médicos e 
biológicos, incluindo o desenvolvimento, fabrico e venda de reagentes, 
instrumentos, métodos e procedimentos de diagnóstico, sistemas para laboratórios e 
outros, e serviços geralmente utilizados para uso no diagnóstico ou detecção de 
doenças ou na prestação de cuidados de saúde; os objectivos do diagnóstico médico 
são, entre outros, a cura, a mitigação, tratamento ou prevenção da doença ou 
outras deficiências ou, por outro lado, auxiliar na prestação de serviços de saúde; o 
objecto da sociedade inclui ainda testes laboratoriais e testes de auto controlo; b) O 
fabrico, a distribuição, o fornecimento, o desenvolvimento, a montagem, a 
instalação, a assistência técnica e a manutenção de equipamentos, sistemas e 
soluções na área dos diagnósticos médicos e dos sistema de terapia, incluindo a 
investigação e o desenvolvimento nessas áreas, bem como a prestação de serviços 
relacionados com as mesmas, a realização de trabalhos de construção civil, 
empreitadas de obras públicas e privadas e manutenção de obras e de edifícios; c) A 
prestação de serviços de apoio administrativo e de consultoria, bem como a 
operação de centros de diagnóstico, de serviços laboratoriais e de outros serviços e 
centros na área da saúde.
CAPITAL : 5.245.546,90 Euros 

SÓCIOS E QUOTAS:

  QUOTA : 5.000,00 Euros 

  QUOTA : 1.727.304,90 Euros 

  QUOTA : 3.248.242,00 Euros 

    TITULAR: SIEMENS S.A. 
    NIF/NIPC: 500247480

  QUOTA : 265.000,00 Euros 

    TITULAR: SIEMENS INTERNATIONAL HOLDING B.V. 
    NIF/NIPC: 980436257
    Residência/Sede: Prinses Beatrixiaan,800, Haia, Holanda

Data da deliberação: 2015.12.15
Número de depósito do projecto: Dep 32324/2015-11-10

Conservatória do Registo Comercial Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20160104 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.11 AP. 104/20170216 13:50:44 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO
(S) SOCIAL(AIS) 

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

  GERÊNCIA:

    Nome/Firma: JORGE MANUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
    NIF/NIPC: 215081749

    Nome/Firma: IVAN CHRISTO FRANÇA
    NIF/NIPC: 272784656

  FISCAL ÚNICO/ROC:

    Nome/Firma: ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS - SROC S.A.
    NIF/NIPC: 505988283

  SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO/ROC:

    Nome/Firma: RUI ABEL SERRA MARTINS
    NIF/NIPC: 185813054

Prazo de duração do(s) mandato(s): Ano de 2017 para a gerência
Data da deliberação: 2016.11.17

Conservatória do Registo Comercial Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20170220 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
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Conservatória do Registo Comercial Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Av.1 AP. 208/20190220 16:19:40 UTC - RECONDUÇÃO DE MEMBROS DE 
ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE) 

  GERÊNCIA:

    Nome/Firma: JORGE MANUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
    NIF/NIPC: 215081749

    Nome/Firma: IVAN CHRISTO FRANÇA
    NIF/NIPC: 272784656

  FISCAL ÚNICO/ROC:

    Nome/Firma: ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS - SROC S.A.
    NIF/NIPC: 505988283

  SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO/ROC:

    Nome/Firma: RUI ABEL SERRA MARTINS
    NIF/NIPC: 185813054

Prazo de duração do(s) mandato(s): Ano de 2018
Data da deliberação: 2018-11-23

Conservatória do Registo Comercial Lisboa
O(A) Conservador(a), Dario Filipe D Ferreira

An. 1 - 20190308 - Publicado em 
http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial Lisboa
O(A) Conservador(a), Dario Filipe D Ferreira

Av.2 OF. AP. 208/20190220 - RECTIFICADO O AV. 1 

Prazo de duração do(s) mandato(s): Ano de 2018 (Gerência)

Conservatória do Registo Comercial Lisboa
O(A) Conservador(a), Dario Filipe D Ferreira

An. 1 - 20190308 - Publicado em 
http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial Lisboa
O(A) Conservador(a), Dario Filipe D Ferreira

Insc.12 AP. 60/20180725 11:28:54 UTC - ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE 
SOCIEDADE PARA SOCIEDADE UNIPESSOAL POR QUOTAS E ALTERAÇÕES 
AO CONTRATO DE SOCIEDADE 

FIRMA: SIEMENS HEALTHCARE,UNIPESSOAL, LDA
NIPC: 507925173
NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE POR QUOTAS

SÓCIOS E QUOTAS:

  QUOTA : 5.000,00 Euros 

  QUOTA : 1.727.304,90 Euros 

  QUOTA : 3.248.242,00 Euros 

    TITULAR: SIEMENS HEALTHINEERS HOLDING III B.V. 
    NIF/NIPC: 980595444

Artigo(s) alterado(s): 1º,4º,15º A

Conservatória do Registo Comercial Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20180803 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.13 AP. 18/20191209 09:36:40 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO
(S) SOCIAL(AIS) 

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

  GERÊNCIA:

    Nome/Firma: JORGE MANUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
    NIF/NIPC: 215081749

    Nome/Firma: IVAN CHRISTO FRANÇA
    NIF/NIPC: 272784656

Prazo de duração do(s) mandato(s): Até 2020-09-30
Data da deliberação: 2019-11-29

Conservatória do Registo Comercial Lisboa
O(A) Conservador(a), Dario Filipe D Ferreira

An. 1 - 20191210 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial Lisboa
O(A) Conservador(a), Dario Filipe D Ferreira

Menções de Depósito - Anotações

Menção DEP 430/2008-04-02 18:00:28 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2007

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Com Ênfases
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Requerente e Responsável pelo Registo: SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS 
DIAGNOSTICS UNIPESSOAL LDA 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20080402 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 308/2009-04-20 19:57:34 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2007

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas

Requerente e Responsável pelo Registo: SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS 
DIAGNOSTICS UNIPESSOAL LDA 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20090420 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção Menção Dep. 482/04-06-2009 - PROJECTO DE FUSÃO

  MODALIDADE:

  Transferência global de património

  SOCIEDADE(S) PARTICIPANTE(S):

    Firma: SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS DIAGNOSTICS, UNIPESSOAL LDA 
(Incorporante)
    NIPC: 507925173
    Sede: Rua Irmãos Siemens, Número 1, 1 A, Venteira, Amadora
    Código Postal: 2724-001 Amadora

    Firma: Dade Behring Portugal - Meios de Diagnóstico Médico, Lda. (Incorporada)
    NIPC: 501639713
    Sede: Rua Irmãos Siemens, Número 1, 1 A, Venteira, Amadora
    Código Postal: 2724-001 Amadora

    Firma: Amerlab - Sistemas de Diagnóstico para Laboratório, S.A. (Incorporada)
    NIPC: 501411364
    Sede: Rua Irmãos Siemens, Número 1, 1 A, Venteira, Amadora
    Código Postal: 2724-001 Amadora

    An. 1 - 20090604 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes 

    Requerido por: Liliana da Costa Moreira
    Menção realizada pelo apresentante nos termos do artigo 55-A, nº 4 do Código do 
Registo Comercial
    04-06-2009 01:45:53 UTC

Menção DEP 351/2010-04-27 18:10:51 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2008

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Com Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS LDA 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20100427 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 400/2011-04-21 18:10:27 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2009

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e 
Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS LDA 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20110421 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 215/2012-02-27 20:06:30 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2010 (2010-10-01 a 2011-09-30) 

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Com Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS LDA 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20120227 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção Dep. 4738/2012-09-28 14:24:45 UTC - TRANSMISSÃO DE QUOTA(S)

QUOTA E SUJEITO ACTIVO:

  QUOTA : 5.000,00 Euros 

    TITULAR: SIEMENS, S.A.
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    NIPC: 500247480
    Sede: Rua Irmãos Siemens, n.ºs 1 e 1A
    Código Postal: 2720-093 AMADORA

SUJEITO PASSIVO:

    QUOTA : 5.000,00 Euros 

    Titular: SIEMENS DIAGNOSTICS HOLDING II B.V. 
    NIPC: 980353980
    Sede: Prinses Beatrixlaan 800, Haia, Países Baixos

    Requerente e Responsável pelo registo, 
    Nuno Borges Alexandrino, Advogado(a), Cédula Profissional nº 12390l
    Morada: Avenida Duque de Loulé 5, 6.º, LISBOA
    Código Postal: 1050-085 LISBOA
    Menção realizada pelo apresentante nos termos do artigo 55-A, nº 4 do Código do 
Registo Comercial

Menção Dep. 4739/2012-09-28 14:24:46 UTC - TRANSMISSÃO DE QUOTA(S)

QUOTA E SUJEITO ACTIVO:

  QUOTA : 1.727.304,90 Euros 

    TITULAR: SIEMENS, S.A.
    NIPC: 500247480
    Sede: Rua Irmãos Siemens, n.ºs 1 e 1A
    Código Postal: 2720-093 AMADORA

SUJEITO PASSIVO:

    QUOTA : 1.727.304,90 Euros 

    Titular: SIEMENS DIAGNOSTICS HOLDING II B.V.
    NIPC: 980353980
    Sede: Prinses Beatrixlaan 800, Haia, Países Baixos

    Requerente e Responsável pelo registo, 
    Nuno Borges Alexandrino, Advogado(a), Cédula Profissional nº 12390l
    Morada: Avenida Duque de Loulé 5, 6.º, LISBOA
    Código Postal: 1050-085 LISBOA
    Menção realizada pelo apresentante nos termos do artigo 55-A, nº 4 do Código do 
Registo Comercial

Menção Dep. 4740/2012-09-28 14:24:47 UTC - TRANSMISSÃO DE QUOTA(S)

QUOTA E SUJEITO ACTIVO:

  QUOTA : 3.248.242,00 Euros 

    TITULAR: SIEMENS, S.A.
    NIPC: 500247480
    Sede: Rua Irmãos Siemens, n.ºs 1 e 1A
    Código Postal: 2720-093 AMADORA

SUJEITO PASSIVO:

    QUOTA : 3.248.242,00 Euros 

    Titular: SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS DIAGNOSTICS EUROPE, LIMITED 
    NIPC: 980418828
    Sede: Chapel Lane, Swords, Co., Dublin, Irlanda

    Requerente e Responsável pelo registo, 
    Nuno Borges Alexandrino, Advogado(a), Cédula Profissional nº 12390l
    Morada: Avenida Duque de Loulé 5, 6.º, LISBOA
    Código Postal: 1050-085 LISBOA
    Menção realizada pelo apresentante nos termos do artigo 55-A, nº 4 do Código do 
Registo Comercial

Menção DEP 456/2013-04-16 20:03:43 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2011 (2011-10-01 a 2012-09-30) 

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e 
Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS LDA 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20130416 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 266/2014-04-15 20:04:06 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2012 (2012-10-01 a 2013-09-30) 
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Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e 
Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, 
UNIPESSOAL, LDA 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20140415 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 4021/2014-09-18 20:05:42 UTC - ACTUALIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE 
CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2011 (2011-10-01 a 2012-09-30) 

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e 
Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, 
UNIPESSOAL, LDA 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20140918 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção Dep. 9/2015-01-06 18:23:11 UTC - Mandato

  MANDATÁRIO(S):

    Nome: Bruno Miguel de Oliveira Abrantes
    NIF: 221325697
    Estado civil: Casado
    Residência: Travessa Rio de Janeiro, 93 - 5.º Esq.
    Código Postal: 4810-009 GUIMARÃES

    Nome: Ana Cristina do Rosário Sousa
    NIF: 138906491
    Estado civil: Casado
    Residência: Urbanização do Neudel, Rua do Marquês do Castelo Novo, Lote 45 - 
3.º Esq.
    Código Postal: 2720-808 AMADORA

    Nome: Hugo Abel Alves Hering
    NIF: 119691124
    Estado civil: Casado
    Residência: Rua Companhia dos Caulinos n.º 230, 6.º andar
    Código Postal: 4460-205 SENHORA DA HORA

    Nome: João Paulo da Conceição Martins
    NIF: 200622790
    Estado civil: Casado
    Residência: Rua Mário Caes Esteves, n.º 3, 6.º A
    Código Postal: 2900-714 SETÚBAL

    Nome: Margarida Isabel Estêvão Marreiros
    NIF: 211194905
    Estado civil: Casado
    Residência: Rua das Índias, n.º 12
    Código Postal: 2830-503 PALHAIS BRR

    Nome: Ana Patrícia de Oliveira Pereira
    NIF: 216952484
    Estado civil: Solteiro Maior
    Residência: Avenida Dr. Miguel Freire da Cruz, n.º 24 ¿ 6.º Frente
    Código Postal: 2735-299 AGUALVA-CACÉM

    Nome: Sandra Maria Meireles Jerónimo
    NIF: 229100694
    Estado civil: Solteiro Maior
    Residência: Rua José Alfredo da Costa Azevedo, n.º 8 ¿ 6.º A
    Código Postal: 2635-585 RIO DE MOURO

    Nome: Dulce Maria Marques Salgueiro Carvalho
    NIF: 210227362
    Estado civil: Casado
    Residência: Rua da Alemanha, Lote 52A - 2.º Esq.
    Código Postal: 2775-397 CARCAVELOS

    Início da produção de efeitos: 18-12-2014

    Requerente e Responsável pelo registo, 
    Nuno Borges Alexandrino, Advogado(a), Cédula Profissional nº 12390l
    Morada: Avenida Duque de Loulé 5, 6.º, LISBOA
    Código Postal: 1050-085 LISBOA
    Menção realizada pelo apresentante nos termos do artigo 55-A, nº 4 do Código do 
Registo Comercial

Menção DEP 256/2015-03-25 20:04:34 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2013 (2013-10-01 a 2014-09-30) 

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e 
Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, 
UNIPESSOAL, LDA 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
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An. 1 - 20150325 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 257/2015-03-25 20:04:40 UTC - ACTUALIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE 
CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2013 (2013-10-01 a 2014-09-30) 

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e 
Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, 
UNIPESSOAL, LDA 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20150325 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção Dep 32324/2015-11-10 11:57:29 UTC - PROJECTO DE CISÃO

MODALIDADE:

CISÃO/FUSÃO por destaque de parte do património da sociedade cindida para a 
sociedade incorporante.

SOCIEDADE(S) PARTICIPANTE(S):

SIEMENS S.A. (SOCIEDADE CINDIDA)
NIPC: 500247480
Sede: Rua Irmãos Siemens, nº 1 - 1 A
Distrito: Lisboa Concelho: Amadora Freguesia: Venteira 
2720 - 093 Amadora

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, UNIPESSOAL, LDA (SOCIEDADE 
INCORPORANTE)
NIPC: 507925173
Sede: Rua Irmãos Siemens, nº 1 - 1 A
Distrito: Lisboa Concelho: Amadora Freguesia: Venteira 
2720 - 093 Amadora

Requerente e Responsável pelo Registo, 
NUNO BORGES ALEXANDRINO NIF 208892206, Advogado(a), Cédula Profissional n.º 
12390
Morada: AV. DUQUE DE LOULÉ, Nº 5 - 6
Código Postal: 1050-085 LISBOA

Conservatória do Registo Comercial Lisboa
O(A) Ajudante, Maria Filomena Costa Silva Loureiro

An. 1 - 20151110 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial Lisboa
O(A) Ajudante, Maria Filomena Costa Silva Loureiro 

Menção Dep. 99/2016-02-29 16:36:43 UTC - Mandato

  MANDATÁRIO(S):

    Nome: Paula Alexandra Neves Nogueira
    NIF: 211878081
    Estado civil: Divorciado
    Residência: Rua Nova de São Gens, n.º 1159
    Código Postal: 4460-780 CUSTÓIAS MTS

    Nome: Ana Patrícia de Oliveira Pereira
    NIF: 216952484
    Estado civil: Solteiro Maior
    Residência: Avenida Dr. Miguel Freire da Cruz, n.º 24 - 6.º Frente
    Código Postal: 2735-299 AGUALVA-CACÉM

    Nome: Dulce Maria Marques Salgueiro Carvalho
    NIF: 210227362
    Estado civil: Casado
    Residência: Rua da Alemanha, n.º 360 - 2.º Esq.
    Código Postal: 2775-397 CARCAVELOS

    Nome: Filomena Maria da Silva Cardoso
    NIF: 212141589
    Estado civil: Casado
    Residência: Rua Cônsul Aristides Sousa Mendes
    Código Postal: 4815-116 LORDELO GMR

    Nome: Sandra Maria Meireles Jerónimo
    NIF: 229100694
    Estado civil: Solteiro Maior
    Residência: Rua da Bélgica, n.º 26 - 1.º Esq.
    Código Postal: 2775-404 CARCAVELOS

    Nome: Hugo Daniel Mateus de Almeida Pinho
    NIF: 238038106
    Estado civil: Solteiro Maior
    Residência: Rua Actor Tasso, n.º 1, 4AB
    Código Postal: 1050-002 LISBOA

    Início da produção de efeitos: 17-02-2016

    Requerente e Responsável pelo registo, 
    Nuno Borges Alexandrino, Advogado(a), Cédula Profissional nº 12390l
    Morada: Avenida Duque de Loulé 5, 6.º, LISBOA
    Código Postal: 1050-085 LISBOA
    Menção realizada pelo apresentante nos termos do artigo 55-A, nº 4 do Código do 
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Registo Comercial

Menção Dep. 121/2016-03-07 17:32:44 UTC - CANCELADO O Dep. 9/2015-01-06 
18:23:11 UTC - Mandato

    Requerente e Responsável pelo registo, 
    Nuno Borges Alexandrino, Advogado(a), Cédula Profissional nº 12390l
    Morada: Avenida Duque de Loulé 5, 6.º, LISBOA
    Código Postal: 1050-085 LISBOA
    Menção realizada pelo apresentante nos termos do artigo 55-A, nº 4 do Código do 
Registo Comercial
    07-03-2016 17:32:44 UTC

Menção DEP 187/2016-04-18 20:06:52 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2014 (2014-10-01 a 2015-09-30) 

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas

Requerente e Responsável pelo Registo: SIEMENS HEALTHCARE LDA 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20160418 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 229/2017-04-13 20:06:40 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2015 (2015-10-01 a 2016-09-30) 

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas

Requerente e Responsável pelo Registo: SIEMENS HEALTHCARE LDA 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20170413 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção Dep 717/2018-01-19 09:47:26 UTC - TRANSMISSÃO DE QUOTA(S)

QUOTA(S) E SUJEITO(S) ACTIVO(S):

  QUOTA : 265.000,00 Euros 

    TITULAR: SIEMENS HEALTHINEERS HOLDING III B.V. 
    NIF/NIPC: 980595444
    Residência/Sede: Postbus 16068, 2500BB's Gravenage, Países Baixos

SUJEITO(S) PASSIVO(S):

Nome/Firma: SIEMENS INTERNATIONAL HOLDING B.V.
NIF/NIPC: 980436257

Requerente e Responsável pelo Registo, 
João Costa Gonçalves NIF: 219285500, Advogado(a), Cédula Profissional n.º 41087
Morada: Av. Duque de Loulé Nº 5, 6º
Código Postal: 1050-085 LISBOA

Conservatória do Registo Comercial Lisboa
O(A) Ajudante, Maria Filomena Costa Silva Loureiro 

Menção Dep 718/2018-01-19 09:56:01 UTC - TRANSMISSÃO DE QUOTA(S)

QUOTA(S) E SUJEITO(S) ACTIVO(S):

  QUOTA : 5.000,00 Euros 

    TITULAR: SIEMENS HEALTHINEERS HOLDING III B.V. 
    NIF/NIPC: 980595444

SUJEITO(S) PASSIVO(S):

Nome/Firma: SIEMENS S.A.
NIF/NIPC: 500247480

Requerente e Responsável pelo Registo, 
João Costa Gonçalves NIF: 219285500, Advogado(a), Cédula Profissional n.º 41087
Morada: Av. Duque de Loulé Nº 5, 6º
Código Postal: 1050-085 LISBOA

Conservatória do Registo Comercial Lisboa
O(A) Ajudante, Maria Filomena Costa Silva Loureiro 

Menção Dep 719/2018-01-19 09:57:15 UTC - TRANSMISSÃO DE QUOTA(S)

QUOTA(S) E SUJEITO(S) ACTIVO(S):

  QUOTA : 1.727.304,90 Euros 

    TITULAR: SIEMENS HEALTHINEERS HOLDING III B.V. 
    NIF/NIPC: 980595444

SUJEITO(S) PASSIVO(S):

Nome/Firma: SIEMENS S.A.
NIF/NIPC: 500247480

Requerente e Responsável pelo Registo, 
João Costa Gonçalves NIF: 219285500, Advogado(a), Cédula Profissional n.º 41087
Morada: Av. Duque de Loulé Nº 5, 6º
Código Postal: 1050-085 LISBOA
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Conservatória do Registo Comercial Lisboa
O(A) Ajudante, Maria Filomena Costa Silva Loureiro 

Menção Dep 720/2018-01-19 09:59:42 UTC - TRANSMISSÃO DE QUOTA(S)

QUOTA(S) E SUJEITO(S) ACTIVO(S):

  QUOTA : 3.248.242,00 Euros 

    TITULAR: SIEMENS HEALTHINEERS HOLDING III B.V. 
    NIF/NIPC: 980595444

SUJEITO(S) PASSIVO(S):

Nome/Firma: SIEMENS S.A.
NIF/NIPC: 500247480

Requerente e Responsável pelo Registo, 
João Costa Gonçalves NIF: 219285500, Advogado(a), Cédula Profissional n.º 41087
Morada: Av. Duque de Loulé Nº 5, 6º
Código Postal: 1050-085 LISBOA

Conservatória do Registo Comercial Lisboa
O(A) Ajudante, Maria Filomena Costa Silva Loureiro 

Menção DEP 183/2018-04-18 20:08:29 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2016 (2016-10-01 a 2017-09-30) 

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e 
Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: SIEMENS HEALTHCARE LDA 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20180418 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 167/2019-04-18 20:04:05 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2017 (2017-10-01 a 2018-09-30) 

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e 
Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: SIEMENS HEALTHCARE,UNIPESSOAL, LDA 
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20190418 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Certidão permanente subscrita em 10-12-2019 e válida até 10-03-2024 

Fim da Certidão

Nota Importante:
Não necessita de imprimir este documento. Pode dar o código de acesso a qualquer entidade 
pública ou privada, sempre que precise de apresentar uma certidão de registo comercial.

Voltar Sair

Page 14 of 14Portal da Empresa

13/03/2020https://eportugal.gov.pt/RegistoOnline/Services/CertidaoPermanente/consultaCertidao...



















ANEXO III.d 
PROPOSTA 

 [CITOMED] 
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Telmo Silvestre

De: Marta <Marta@citomed.pt>
Enviado: 23 de outubro de 2020 16:13
Para: Joana Costa; IPST-Aprovisionamento
Cc: Telmo Silvestre; Fatima Almeida
Assunto: Re: Envio do Convite e Caderno de Encargos - Consulta Prévia 3100220
Anexos: Proposta Citomed_CP Nº 3100220..pdf; ANEXO I CCP_Decl. Citomed_CP Nº 

3100220..pdf; Declaração Comprovativa Situação Regularizada - Infarmed.pdf; 
Declaration of Conformity (CE Mark) (1)[1].pdf; PBS-Buffer-pH-7.2-Data-Sheet.pdf; PBS-
Solution[1].pdf; Taq-DNA-Polymerase.pdf

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Concluído

Exmos(as). Srs(as)., 
Boa tarde, 
  
Agradecemos o convite à apresentação de proposta no âmbito do procedimento: Consulta Prévia nº 
3100220. 
  
Junto enviamos a n/proposta e restante documentação. 
  
Obrigada. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
 
Marta Gamito 
  
Manager Assistant 
  

 
  
Citomed, Lda. 
Metropolitan Business Center 
R. Fernando Namora, nº. 4, 7ºA 
2675-487 Odivelas 
Telef.: +351 21 8421430 
Fax.. + 351 21 8421439 
marta@citomed.pt 
www.citomed.pt 
Equipamentos: Câmaras Biosegurança, Câmaras Fluxo Laminar, Hottes, Incubadoras CO2, Citometria Fluxo, Arcas Frigoríficas, DHPLC, Pequeno Equipamento de 
Laboratorio, Armários Segurança, Termocicladores 
Reagentes: Área de Imunologia, Biologia Molecular, Células Estaminais, Anticorpos, ELISA’s, Tipagem Sanguínea, Separação Celular Magnética, Extracção 
DNA/RNA, Citometria Fluxo 
 

De: Joana Costa <joana.costa@IPST.min-saude.pt> 
Data: sexta-feira, 16 de outubro de 2020, 20:34 
Para: info <info@citomed.pt> 
Cc: Telmo Silvestre <Telmo.Silvestre@IPST.min-saude.pt> 
Assunto: Envio do Convite e Caderno de Encargos - Consulta Prévia 3100220 
 
Excelentíssimos senhores,  
  
Junto se envia o Convite e Caderno de Encargos, para efeitos de apresentação de proposta, referente ao 
procedimento por Consulta Prévia nº 3100220.  
  
Disponível para qualquer esclarecimento adicional.  
  
Com os melhores cumprimentos, 
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Joana Costa 

SERVIÇOS CENTRAIS - INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, IP 
DPGPF – SERVIÇO DE AQUISIÇÕES 

Av. Miguel Bombarda nº 6  
1000-208 Lisboa, PORTUGAL 
TEL +351 21 0063044 FAX +351 21 0063073 
EE: aprovisio@ipst.min-saude.pt 
www.ipst.pt 
PENSE ANTES DE IMPRIMIR 

 
  













Canvax Biotech, S.L.  C/Astrónoma Cecilia Payne. Edif. Canvax. 14014 Córdoba, Spain. 

P: +34 957 384 066 

F : +34 957 346 217 

www.canvaxbiotech.com 

 

 

Declaration of Conformity 

December 04, 2018. 

 

The Manufacturer of the Products covered by this Declaration is: 

CANVAX BIOTECH SL 

ADDRESS: Parque Científico-Tecnológico Rabanales 21, 

c/Astrónoma Cecilia Payne s/n, Edificio Orion. 

C.P: 14014. 

Córdoba 

Spain 

VAT: ESB14596571 

 

All products designed and Manufactured by CANVAX  

are Covered by this Declaration: 

 
 

The Basis on which Conformity is being declared: 

The manufacturer hereby declares under his sole responsibility that the products identified above 

are consistently produced and controlled to the quality standards appropriate to their intended use 

and as required by marketing authorization or product specification and that the following 

standards have been applied:  

Good manufacturing practices (GMP); Good laboratory practice (GLP) and ISO 9001:2008. 

The technical documentation required to demonstrate that the products meet the specifications 

has been compiled and is available for inspection by the relevant enforcement authorities. 

 

Additional information: 

The Product is labelled as RUO ("For Research Use Only”, Not for use in diagnostic or therapeutic 

Procedures."). These products should not be used for diagnosis clinical, prognostic, or therapeutic 

determinations. 

These products are not covered by the European CE marking directives.   

The products meet the requirements “General Product Safety Directive” (2001/95/EC). This 

European Directives requires that products are safe, but is does not require any marking. 

 

 

 

Signed:Luis Arístides Torres Sánchez.   

Authority: Production Manager 

Date: Córdoba, December 04, 2018 

 

 

 



Canvax Biotech, S.L.  C/Astrónoma Cecilia Payne.  Edif. Canvax. 14014 Córdoba, Spain. 

P: +34 957 384 066 

F : +34 957 346 217 
www.canvaxbiotech.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
This product is developed, designed and sold exclusively for research purposes and in vitro use only. Please refer to 
www.canvaxbiotech.com for Material Safety Data Sheet of the product. 

 
 
 

 

• BR0021: 8 L (8 Tablets)  

• BR0022: 16 L (16 Tablets)

• BR0023: 50 L (50 Tablets)  

• BR0024: 100 L (100 Tablets) 

 
Phosphate-buffered Saline (PBS) is a water-based salt 

solution containing sodium phosphate, sodium 

chloride, potassium chloride and potassium 

phosphate. PBS is used in cell biology to maintain the 

osmolarity. Furthermore, PBS is usually used to 

immunoassays (ELISA, immuno-histochemical). 

Otherwise, to maintain the protein pH, to dissolve 

proteins and peptides samples are used PBS. Thereby, 

the buffer can equilibrate the gel filter columns. 

 

 
• Dilute substances. 

• Used to immobilize a substance, as a protein, in a 

solid surface.  

• Inmuno-histochemichal, ELISA and Western blot 

assays. 

• Cell cultures procedures. 

• Microbiological procedures. 

 

Chemicals: Analytical grade. 

Format: Exactly pre-weighed tablets. 

Composition: 0.14 M NaCl; 0.0027 M KCl; 0.010 M PO4
-3. 

Volume: 1000 ml/Tablets 

pH: 7.2 ± 0.05 at 25 ºC

  

PBS buffer is shipped at room temperature. Store the 
product in a dry place at room temperature. PBS 
solution is stable for one year at +4ºC 
 

Dissolve one tablet in 1L of water. Stir until complete 

dissolution.

  

 

http://www.canvaxbiotech.com/web/product/index
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www.canvaxbiotech.com 
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Data  sheet 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Phosphate Buffered Saline (PBS), pH 7.4 
 

Cat. No:  BR001 (8 Liters  8 Tablets) 
Cat. No:  BR002 (16 Liters16 Tablets) 
Cat. No:  BR095 (50 Liters50 Tablets) 
Cat. No:  BR096 (100 Liters100Tablets) 
  
Introduction 
 
Phosphate-buffered Saline (PBS) is a water-based salt 

solution containing sodium phosphate, sodium 

chloride, potassium chloride and potassium 

phosphate. PBS is used in cell biology to maintain the 

osmolarity. Furthermore, PBS is usually used to 

immunoassays (ELISA, immuno-histochemical). 

Otherwise, to maintain the protein pH, to dissolve 

proteins and peptides samples are used PBS.  

 

 
Applications 
 
 Dilute substances. 

 Used to immobilize a substance, as a protein, in a 

solid surface.  

 Immunohistochemical, ELISA and Western blot 

assays. 

 Cell cultures procedures. 

 Microbiological procedures. 

Specifications 
 
Chemicals: Analytical grade. 

Format: Exactly pre-weighed tablets. 

Composition: 0.14 M NaCl; 0.0027 M KCl; 0.010 M PO4
-3. 

Volume: 1000 ml/Tablets 

pH: 7.4 ± 0.05 at 25 ºC 

   
Bulk quantities available! Contact us. 

 
Shipping and storage 
 
PBS buffer is shipped at room temperature. Store the 
product in a dry place at room temperature.  
 
Directions  for  use 

Dissolve one tablet in 1L of water. Stir until complete 

dissolution.  PBS solution is stable for one year at +4ºC 

 
 



Canvax Biotech, S.L.  C/Astrónoma Cecilia Payne. Edif. Canvax. 14014 Córdoba, Spain. 
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Data  sheet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phosphate Buffered Saline (PBS), pH 7.4 

 
 
Cat. No:  BR003 (1L ,  1x solution) 
Cat. No:  BR004  (1L , 10x solution) 
 
Introduction 
 
Phosphate-buffered Saline (PBS) is a water-based salt 

solution containing sodium phosphate, sodium 

chloride, potassium chloride and potassium 

phosphate. PBS is used in cell biology to maintain the 

osmolarity. Furthermore, PBS is usually used to 

immunoassays (ELISA, immuno-histochemical). 

Otherwise, to maintain the protein pH, to dissolve 

proteins and peptides samples are used PBS. Thereby, 

the buffer can equilibrate the gel filter columns. 

 

 
Applications 
 
 Dilute substances. 

 Used to immobilize a substance, as a protein, in a 

solid surface.  

 Immunohistochemical, ELISA and Western blot 

assays. 

 Cell cultures procedures. 

 Microbiological procedures. 

Specifications 
 
Chemicals: Analytical grade. 

Format: Sterile olution. s 

Composition: 0.14 M NaCl; 0.0027 M KCl; 0.010 M PO4
-3. 

Volume: 1000 ml 

pH: 7.4 ± 0.05 at 25 ºC 

  
Shipping and storage 
 
PBS buffer is shipped at room temperature. Store the 
product in a dry place at room temperature. PBS 
solution is stable for one year at +4ºC 
 
Directions  for  use 

1x Solution:   Ready to use. 

10x Solution:   Dilute 10:1 to make a 1x working solution. 
Formulation per liter is 0.01M phosphate buffered saline, 
0.14 M NaCl, 0.0027 M KCl,  pH 7.4  25°C. at 
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Data sheet 

 
 
 
 
 
 
 
 

(continued  on reverse  side) 
 

Horse-PowerTaq DNA polymerase 
Cat. No: P0023     500 U (5 U/μL) 
Cat. No: P0024     1000 U (5 U/μL) 
Cat. No: P0025     500 U (1 U/μL)  

Cat. No: P0026  500 U (5 U/μL) + ultrapure dNTPs 2 mM each  
Cat. No: P0019  5000 U (1 U/μL) 
Cat. No: P0020  10000 U (5 U/μL) 

All supplied with 25 mM MgCl2 (1.5 mL) and 10X Buffer (1.5 mL) 

Introduction 
 
Horse-Power Taq DNA polymerase is a thermostable 
recombinant enzyme produced in an E. coli strain that 
carries the cloned pol gene from Thermus aquaticus. 
The enzyme has 5’→3’ polymerase activity and a weak 
5’→3’ exonuclease activity but no 3’→5’ exonuclease 
activity (proofreading). 

Assay conditions 
 

25 mM Tris-HCl pH 9.0 at 25 °C, 50 mM KCl, 2 mM 
MgCl2, 0.1 mg/mL gelatine, 200 µM dATP, dGTP, dTTP, 
100 µM [α32-P] dCTP (0.05 µCi/nmol) and 12.5 µg 
activated salmon sperm DNA. 

 

 
Unit definition: One unit is defined as the amount 
of enzyme required to catalyse the incorporation of 10 
nanomoles of dNTPs into acid-insoluble material in 30 
minutes at 74 °C. 
 
 

Features 
 
 Molecular Weight: 94 kDa. 
 Thermostable (half-life at 94 ºC is 40 minutes). 
 Adds extra nucleotides (preferentially adenine) 

without template at 3´ends leaving 3´overhangs PCR 
fragments. This fact allows the popular TA-cloning or 
GC cloning. 

 Incorporates modified nucleotides (biotinylated, 
fluorescently labelled, etc). 

 

Concentration: 5 U/μL or 1 U/μL 
 

Quality Certifications 
 
 Functionally tested in PCR. 
 Undetected bacterial DNA (by PCR). 
 Undetectable nucleases activity (endo-, exo, and 

ribonucleases). 
 

 

Applications 
 
 Routine amplifications. 
 Colony screening (see Red-Taq DNA polymerase). 
 Amplifications up to 5 kb using plasmid, viral or 

genomic DNA as template. 
 PCR fragments amplification for TA or GC cloning 

(preferably use a proofreading polymerase for cloning 
purposes combined with an efficient blunt cloning 
vector) (see pSpark® DNA Cloning System) 
 

Storage: Store at -20 °C. 
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Horse-Power DNA polymerase amplification of different length 
fragments in 25 cycles of PCR. 

M HindIII 
1      3 kb 
2      4 kb 
3      5 kb 

Agarose 0.7% in TAE 1X stained with 
Gelgreen. Lanes 1-2 were loaded with 5 
µL of PCR while lane 3 was loaded with 
10 µL.  

M            1                 2           3  

 

 
 
PRODUCT USE LIMITATION  
 
This product is developed, designed and sold exclusively for research purposes and in vitro use only. The product was not 
tested for use in diagnostics or for drug development, and is not suitable for administration to humans or animals. Please 
refer to www.canvaxbiotech.com for the Material Safety Data Sheet of the product.  
 

Recommended PCR assay (20 µl assay) 
 
Components Volume Final con. 
10X PCR buffer  2 μL 1X 

 

MgCl2 25 mM 2 μL 2.5 mM 
 

dNTPs 8 mM mixture 2 μL 0.8 mM 
 

Primer Forward (15 mm) 1 μL 0.75 μm 
 

Primer Reverse (15 mm) 1μL 0.75 μm 
 

Template DNA 0.2-10 μL 1.75-2.5 ng/μL 
 

Horse-Power-Taq DNA polymerase (5 U/μL) 0.2 μL 0.05 U/μL 
 

Autoclaved distilled water to 20 μL - 
 

 
Cycling instructions:94 ºC 5:00, 25-30x (95 ºC 0:30, Tm 0:30, 72 ºC 1’/kb), 72 ºC 10:00, 4 ºC ∞ 
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Data sheet 

 

 (Continued on reverse side) 

Taq 2X Master Mix 
 

Cat. No: P0021     
4x 1.25 mL  

eady-to-useR  

Introduction 
 
Taq 2X Master Mix is an optimized ready-to-use 

master mix that contains all PCR reaction 

components: dNTPs, PCR buffer, Mg2+ and Taq 

DNA polymerase. Only primers and template need 

to be added. 

The convenient 2x master mix formulation saves 

time and eliminates the risk of contamination due to 

a reduced number of pipetting steps required.  

Features 
 
 Ready-to-use 

 Adds extra nucleotides (preferentially adenine) 

without template at 3´ends leaving 3´overhangs 

PCR fragments. This fact allows the popular TA-

cloning or GC cloning. 

Applications 
 
 Design for medium or high throughput 

applications (e.g. colony screening) 

 PCR fragments amplification for TA or GC 

cloning  

 High-throughput PCR 

 
Unit definition 
 
One unit is defined as the amount of enzyme 

required to catalyse the incorporation of 10 

nanomoles of dNTPs into acid-insoluble material 

in 30 minutes at 74°C. 

Unit  assay conditions 
 

Enzyme activity is assayed in the following 
mixture: 25mM Tris-HCl pH 9.0 at 25°C, 50mM 
KCl, 2mM MgCl2, 0.1mg/mL gelatine, 200 µM de 
dATP, dGTP, dTTP, 100µM[α32-P]dCTP 
(0.05µCi/nmol) and 12.5 µg activated salmon 
sperm DNA. 
 
Concentration: 
Buffer PCR 2X; dNTPs 0.4 mM each dNTP (dATP, 

dCTP, dGTP and dTTP); 4 mM MgCl2; Taq DNA 

polymerase 0.1 U/μL and Glycerol 4%. 

Quality Certifications 
 
 Functionally tested in PCR. 

 Undetected bacterial DNA (by PCR). 

 Undetectable nucleases activity (endo-, exo, 

and ribo-). 

 
Storage: Store at -20°C.  
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Recomended PCR assay (20 µl assay) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCT USE LIMITATION  
 
This product is developed, designed and sold exclusively for research purposes and in vitro use only. The product was not 
tested for use in diagnostics or for drug development, nor is it suitable for administration to humans or animals. Please 
refer to www.canvaxbiotech.com for Material Safety Data Sheet of the product.  
 

 

The following protocol can be used as a starting point for reaction optimization. The optimal conditions 
will vary from reaction to reaction and are dependent on the template/primers used. 
 
Taq 2X Master Mix  10µl  (1X) 
Forward Primer (15µM) 
 

1µl  (0.75 pmol/µL) 

Reverse Primer (15µM) 
 

1µl  (0.75 pmol/µL) 

Template DNA plasmide: 30-75ng; gDNA: 100-500ng 
PCR grade H20 up to 20 µl 
 
Cycling instructions: 94ºC 5:00, 25-30x (94ºC 0:35, Tm 0:35, 72ºC 1’/kb), 72ºC 7:00, 4ºC ∞) 
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Telmo Silvestre

De: R&A WE - Tender Management <tender_cex@merckgroup.com>
Enviado: 26 de outubro de 2020 10:06
Para: IPST-Aprovisionamento
Assunto: RE: Envio do Convite e Caderno de Encargos - Consulta Prévia nº 3100220 #C10369735  

[ ref:_00D30akC._5001E1PbP6r:ref ]
Anexos: Anexo I CCP - R-4092390.1.pdf; R-4092390.1.pdf; Fichas Técnicas y Segurança.zip; 

ANEXO II.a.xlsx; Anexo II.b.xlsx

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Concluído

Exmo. Cliente, Enviamos em anexo o orçamento R-4092390.1 e o Anexo I assinado. 
 
Como não foi possível encontrar o Anexo II.a em formato xls, temos preparado um Excel. Rogamos 
confirmem que aceitam este formato. 
 
Estamos à sua disposição para qualquer informação ou esclarecimento adicional. 
 
Saludos cordiales/ Kind regards 
 
Tender Management Apprentice| Customer Excellence R&A WE 
Life Science – Research and Applied 
 
Alberto Jesús Santamaría García 
 
 
Merck Life Science S.L.U. | C/ María de Molina, 40 - 2ª Planta | 28006 | Madrid | España 
Phone: +34 800000880 | E-mail: Alberto-jesus.santamaria-garcia@merckgroup.com 
Mandatory information can be found at http://mandatories.merckgroup.com 
Experience our products at www.sigmaaldrich.com 
 
 
--------------- Original Message --------------- 
From: Joana Costa [joana.costa@ipst.min-saude.pt] 
Sent: 10/16/2020 9:36 PM 
To: ptcustomerrelations@merckgroup.com 
Cc: telmo.silvestre@ipst.min-saude.pt 
Subject: Envio do Convite e Caderno de Encargos - Consulta Prévia nº 3100220 
 
 

Excelentíssimos senhores,  

  

Junto se envia o Convite e Caderno de Encargos, para efeitos de apresentação de proposta, referente ao 
procedimento por Consulta Prévia nº 3100220.  

  

Disponível para qualquer esclarecimento adicional.  
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Com os melhores cumprimentos, 

Joana Costa 

SERVIÇOS CENTRAIS - INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, IP 

DPGPF – SERVIÇO DE AQUISIÇÕES 

Av. Miguel Bombarda nº 6  

1000-208 Lisboa, PORTUGAL 

TEL +351 21 0063044 FAX +351 21 0063073 

EE: aprovisio@ipst.min-saude.pt 

www.ipst.pt 

PENSE ANTES DE IMPRIMIR 

 

  

  
This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended 
recipient, you must not copy this message or attachment or disclose the contents to any other person. If you have received this 
transmission in error, please notify the sender immediately and delete the message and any attachment from your system. Merck KGaA, 
Darmstadt, Germany and any of its subsidiaries do not accept liability for any omissions or errors in this message which may arise as a 
result of E-Mail-transmission or for damages resulting from any unauthorized changes of the content of this message and any attachment 
thereto. Merck KGaA, Darmstadt, Germany and any of its subsidiaries do not guarantee that this message is free of viruses and does not 
accept liability for any damages caused by any virus transmitted therewith. 
  
Click http://www.merckgroup.com/disclaimer to access the German, French, Spanish and Portuguese versions of this disclaimer. 

Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu a 
transferência  
auto mática  
desta  
imagem a  
partir da 
In ternet. 

 
ref:_00D30akC._5001E1PbP6r:ref 



 

MERCK LIFE SCIENCE S.L.  
María de Molina 40 - 28006 Madrid -España-  
Teléfono: +34 800 000 880 / +34 916 619 977  
Fax: +34 916 619 642  
Email: tender_CEX@merckgroup.com  
sigma-aldrich.com 

 
Anexo I 

 
N/ ref.ª: DPGPF/SA01269/2020 

 
 

 

 
1 - D. Enrique Juan Berlanas Angulo com D.N.I 51351087-E e morada en C/ Maria de 
Molina, 40 28006 Madrid España, na qualidade de representante legal de Merck Life 
Science, S.L. con NIPC 980148820 e sede em Alameda Fernão Lopes, 12 – 4ºB - 1495-
190 - Algés tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos 
relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento Refª  
DPGPF/SA01269/2020 declara, sob compromisso de honra, que a sua representada se 
obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado 
caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as 
suas cláusulas..  
 
2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes 
documentos, que junta em anexo:  
 
a) Proposta: anexa R-4092390.1 
 
3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à 
execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.  
 
4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das 
situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos.  
 
5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações 
implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da 
adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação muito 
grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode 
determinar a aplicação da sanção acessória de proibição do direito de participar, como 
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou 
concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, 
sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento 
criminal.  
 
6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do 
disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar os documentos 
comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e 
i) do n.º 1 do artigo 55.º do referido Código.  
 

mailto:tender_CEX@merckgroup.com


 

MERCK LIFE SCIENCE S.L.  
María de Molina 40 - 28006 Madrid -España-  
Teléfono: +34 800 000 880 / +34 916 619 977  
Fax: +34 916 619 642  
Email: tender_CEX@merckgroup.com  
sigma-aldrich.com 

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos 
documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja 
imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a 
proposta apresentada e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 
456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção 
acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou 
como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento 
adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade 
competente para efeitos de procedimento criminal.  
 
 
 
 
 

Madrid, 26/10/2020 
 
 

mailto:tender_CEX@merckgroup.com
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Oferta nº R-4092390.1
Molsheim 26/10/2020
Prazo de validade: 31/12/2020

Instituto Português do Sangue e da
Transplantação, IP
Dra. Joana Costa
Av. Miguel Bombarda nº 6
1000-208 Lisboa
PORTUGAL
+351 21 0063044

INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO - DPGPF/SA01269/2020

 

 
Numero de
Catálogo

Descrição do
produto Quantidade

Preço de lista
(EUR/€)

Preço de oferta
(EUR/€)

Preço final
(EUR/€)

1. R5886-500ML LOTE 1 115 35.60 25.60 2,944.00
2. R8755-10L LOTE 2 30 76.70 27.20 816.00
3. H9269-500ML LOTE 6 40 22.80 22.80 912.00
4. G1272-100ML LOTE 7 2 115.00 115.00 230.00
5. D8537-500ML LOTE 8 10 20.50 20.50 205.00
6. KK4752 LOTE 12 7 219.00 219.00 1,533.00
7. SCT122 LOTE 21 21 113.00 113.00 2,373.00
8. S1-100ML LOTE 30 4 175.00 175.00 700.00

Total (EUR/€) 9,713.00
 
Por favor não se esqueça de mencionar o numero de oferta (R-4092390.1) quando realizar o seu pedido
para garantir o preço acordado.

A disponibilidade de existências é válida apenas hoje e está sujeita a alterações no momento de realizar a
sua encomenda.
Reservamo-nos o direito de priorizar o fornecimento de produtos de alta demanda relacionados com
COVID-19.

 
 
 
Authorized by:
Enrique Berlanas
Managing Director (MD)
Merck Life Science S.L.U.
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Oferta nº R-4092390.1
Molsheim 26/10/2020
Prazo de validade: 31/12/2020

Instituto Português do Sangue e da
Transplantação, IP
Dra. Joana Costa
Av. Miguel Bombarda nº 6
1000-208 Lisboa
PORTUGAL
+351 21 0063044

 

Condições de Venda : IVA 23% não incluido nos preços                                                                                        
Forma de pagamento :                        Segundo as condições combinadas entre Merck e a entidade contratante.
Prazo de entrega : 4 dias após receber seu pedido,  sujeito a disponibilidade.
Garantia : 1 ano f.f., com a exceção de consumíveis.
Validade da oferta : Preços válidos até 31/12/2020
A partir de 1.1.2019 os gastos de envio serão aplicados da seguinte
forma:                                                                                                         

Pedidos inferiores a 500EUR
Gastos de envio de 23 EUR
Gastos de gestão de 23 EUR

Todos os pedidos feitos através do nosso site estarão isentos dos gastos de gestão.
Se tiver alguma questão adicional, por favor contacte com o nosso serviço de atendimento ao cliente.

Pedidos : Por correio electrónico: , por fax através do número 21 24 25 55, on-line : ptcustomerrelations@merckgroup.com
https://www.sigmaaldrich.com/portugal.html
                                                                                                                                                                                          
Informamos que para envios urgentes, o preço final estará de acordo com o peso e o destino. Se tiver alguma questão adicional,
por favor contacte com o nosso serviço de atendimento ao
cliente.                                                                                                                                      

Detalhes da Merck Life Science S.L. sucursal em Portugal
Endereço: Alameda Fernão Lopes 12-4°B – Algés
Número de identificação fiscal PT980148820 
 
Detalhes para pagamentos 
Deutsche Bank  BIC/SWIFT CODE   DEUTPTPL -  IBAN   PT50 0043 0001 0321 4136 5014 6
Authorized by:
Enrique Berlanas
Managing Director (MD)
Merck Life Science S.L.U.

https://www.sigmaaldrich.com/portugal.html
https://www.sigmaaldrich.com/portugal.html


Oferta nº                                               R-4092390.1
                                               Contact Representative:GREGORIO ESTEBAN                                              

                                                                                                                                               O presente documento , e seus eventuais anexos, apenas tem um valor informativo e indicativo sem valor contratual, salvo indicacao contrària.                                                                                               

Page
3

of 
3

TERMOS GERAIS DE ENTREGA

Todos os produtos e/ou serviços adquiridos de acordo com esta cotação estão sujeitos aos Termos e Condições de Venda da Merck Life Science 
disponíveis no https://www.sigmaaldrich.com/portugal/encomenda/contactenos/terms-and-conditions.html

https://www.sigmaaldrich.com/portugal/encomenda/contactenos/terms-and-conditions.html


LOTE CODIGO DESIGNAÇÃO
UNIDADE 

MOV
QUANT NÚMERICO EXTENSO

1 12910690 MEIO DE CULTURA RPMI 1640 (NaHCO3, Hepes) - 500ml Frasco 115 25,60 €             2 944,00 €   Dois mil e novecentos e quarenta e quatro euros

2 12040019 MEIO DE CULTURA RPMI 1640 (L- Glutamina) - 500ml Frasco 30 27,20 €             816,00 €      Oitocentos e dezesseis euros

3 12910560 TAMPÃO TBE ESTERILIZADO Litro 7

4 12040020 Foetal Bovine Serum 100ml -20o C Unidade 7

5 12040025 PBS (10x) LIQUIDO PH 7.2 (500ml) Unidade 3

6 12040051 SOLUÇÃO SALINA EQUILIBRADA DE HANKS COM FENOL VERMELHO - 500ml TAUnidade 40 22,80 €             912,00 €      Novecentos e doze euros

7 12040024 GENTAMICIN 100ML GIBCO Frasco 2 115,00 €           230,00 €      Duzentos e trinta euros

8 12040052 D-PBS BECCOS W/O CA MG (1X) CE  - 500 ml Frasco 10 20,50 €             205,00 €      Duzentos e cinco euros

9 12040061 PBS (1x) PH 7.4 Unidade 22

10 12910860 REAG. DETECCAO DNA P/ ELECTROFORESE Embalagem 5

11 12910750 AM PLITAQ - TAQ DNA POLYMERASE UL Unidade 5000

12 12910990 SONDAS HIBRIDIZACAO PCR TEMPO REAL 5' Embalagem 7 219,00 €           1 533,00 €   Mil e quinhentos e trinta e três euros

13 12910991 PRIMERS AMPLIFIC.PCR TEMPO REAL P.SENSE 5' - 3' Embalagem 6

14 12910992 PRIMERS P/AMPLIF.PCR TEMPO REAL ANTISENSE 3' - 5' Embalagem 4

15 12910052 DNA LADDERS PARA ELECTROFORESE (50bp A 2Kb) Aplicações 200

16 12910023 CALIBRADOR NIVEIS DE IGA Embalagem 1

17 12910608 TAMPÃO DE PROTEINAS PLASMATICAS P/EQUIPAMENTO IGA Embalagem 4

18 12910609 DILUENTE P/PROTEINAS PLASMATICAS P/EQUIPAM DE IGA Embalagem 2

19 12910657 KIT P/ DETECCAO NIVEIS BAIXOS DE IGA Kit 1

20 12910661 CONTROLO MEDIO P/ DOSEAMENTO DE IGA Frasco 3

21 12910645 REAGENTE DE COLORAÇÃO DE GEIS DA AGAROSE - GELRED Unidade 21 113,00 €           2 373,00 €   Dois mil e trezentos e setenta e três euros

22 12050598 XM-ONE Kit (4t. Cross Match) Kit 8

23 12050146 CD 19 FITC Unidade 2

24 12050253 LINFOGRAMA - 50 testes Unidade 1

25 12910961 KIT GENOTIPAGEM AB0-VARIANTE Kit 4

26 12910962 KIT GENOTIPAGEM RH-TIPO Kit 4

27 12910963 KIT GENOTIPAGEM AB0 Kit 4

28 12010029 MENTYPE CHIMERA - OU EQUIVALENTE Teste 2000

29 12020085 CARD AB0/RH Teste 1048

30 12020048 Human Serum-SAB Frasco 4 175,00 €           700,00 €      Setecentos euros

VALOR TOTAL 9 713,00 €   Nove mil e setecentos e treze euros

PUP

PREÇO TOTAL DE PROPOSTABENS



NUMERICO EXTENSO

VALOR TOTAL 9 713,00 €    Nove mil e setecentos e treze euros

VALOR TOTAL DO IVA (21%) 2 039,73 €    Dois mil e trinta e nove euros e setenta e três cêntimos

VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO) 11 752,73 € Onze mil e setecentos e cinquenta e dois euros e setenta e três cêntimos

PRAZO DE ENTREGA 5 DÍAS

PREÇO TOTAL DA PROPOSTA
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FICHA DE INFORMAÇÃO DE 

SEGURANÇA DE PRODUTO 

QUÍMICO 
de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006 

Versão 6.2 
Data da revisão 07.10.2020 

Data de impressão 23.10.2020 

 
SEÇÃO 1: Identificação do produto e da empresa 

1.1 Identificadores do produto 

Nome do produto : SOLUÇÃO DE SAL DE HANKS 
BALANCEADO,COM BICARBONATO DE SÓDIO 
 

Referência do Produto : H9269 

Marca : Sigma 

Número REACH : Um número de registo não está disponível para esta substancia, 

já que a substancia ou os seus usos estão isentos do registo, a 

tonelagem anual não requere registo ou este registo está 

previsto para uma data posterior 

1.2 Usos identificados da substância ou mistura e usos não recomendados 

Usos identificados : Produtos químicos de laboratório, Manufatura de substâncias 

1.3 Detalhes do fornecedor da Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 

- FISPQ 

Empresa : Merck Life Science S.L. 

Sucursal em Portugal 

Alameda Fernão Lopes 12-4°B 

P-1495-190 ALGÉS 
 
Telefone : +351 21 924 2555 

Número de Fax : +351 21 924 2610 

Endereço de e-mail : serviciotecnico@merckgroup.com 

1.4 Número do telefone de emergência 

Núnero de Telefone de 

Emergência 

: +(351) 308 801 773 (CHEMTREC) 800 250 

250 (CIAV) 

 

 

 
 
SEÇÃO 2: Identificação de perigos 

2.1 Classificação da substância ou mistura 
 
Substância ou mistura não perigosa de acordo com o Regulamento Europeu 1272/2008 

(EC). 

2.2 Elementos do rótulo 

Substância ou mistura não perigosa de acordo com o Regulamento Europeu 1272/2008 

(EC). 
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2.3 Outros Perigos 

Esta substância/mistura não contém componentes que podem ser considerados 

persistentes, bioacumulativos e tóxicos (PBT), ou muito persistentes e muito 

bioacumulativos (vPvB) em níveis a partir de 0,1%. 

 

 
 
SEÇÃO 3: Composição e Informações sobre os ingredientes 

3.2 Misturas 

Sinônimos : HBSS 

 
 
De acordo com a norma aplicável não é necessário divulgar nenhum dos componentes. 

 

 
 
SEÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

4.1 Descrição das medidas de primeiros-socorros 

Se inalado 

Após inalação: Exposição ao ar fresco. 

Em caso de contato com a pele 

No caso dum contacto com a pele: Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. 

Enxaguar a pele com água/tomar um duche. 

Em caso de contato com o olho 

Após contacto com os olhos: Enxaguar abundantemente com água. Remova as lentes de 

contato. 

Se ingerido 

Após ingestão: fazer a vítima beber água (dois copos no máximo). Consultar o médico se 

se sentir mal. 

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados 

Os sintomas e efeitos mais importantes conhecidos descrevem-se na  etiqueta (ver secção 

2.2) e / ou na secção 11 

 

4.3 Indicação da atenção médica imediata e do tratamento especial necessário 

dados não disponíveis 

 

 
 
SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio 

5.1 Meios de extinção 

Meios adequados de extinção 

Adapte as medidas de combate a incêndios às condições locais e ao ambiente que esta 

situado ao seu redor. 

Agentes de extinção inadequados 

Para esta substância/mistura, não há limitações dos agentes de extinção. 

5.2 Riscos especiais resultantes da substância ou da mistura 

A natureza dos produtos de decomposição não é conhecida. 

Não combustível. 

Possibilidade de formação de fumos perigosos em caso de incêndio nas zonas próximas. 

5.3 Precauções para bombeiros 

Usar equipamento de respiração autônomo em casos de incêndio. 
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5.4 Informações complementares 

Evitar a contaminação da água de superfície e da água subterrânea com a água de 

combate a incêndios. 

 

 
 
SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento 

6.1 Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência 

Conselho para o pessoal da não emergência: Não respirar vapores nem aerossóis. 

Evacuar a área de perigo, observar os procedimentos de emergência, consultar um 

especialista. 

Para a proteção individual, consultar a seção 8. 

6.2 Precauções ambientais 

Não permitir a entrada do produto nos esgotos. 

6.3 Métodos e materiais de contenção e limpeza 

Cobrir os drenos. Colectar, ligar e bombear fugas para fora. Observar as possíveis 

restricções materiais (ver secções 7 e 10). Absorver  com  aborvente  de  líquidos, p.ex., 

Chemizorb®. Proceder à eliminação de resíduos. Limpar a área afectada. 

6.4 Consulta a outras seções 

Para eliminação de resíduos ver secção 13. 

 
 
SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento 

7.1 Precauções para manuseio seguro 

Ver precauções na secção 2.2 

7.2 Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades 

dados não disponíveis 

7.3 Utilizações finais específicas 

Aparte dos usos mencionados na secção 1.2 não se estipulam outros usos específicos 

 
 
SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual 

8.1 Parâmetros de controle 

Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho 

Não contém substâncias com valores limites de exposição ocupacional. 

8.2 Controles da exposição 

Controles apropriados de engenharia 

Mudar a roupa contaminada. Depois de terminar o trabalho, lavar as mãos. 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

 

Proteção para a pele/olhos 

Use equipamento de proteção ocular testado e aprovado de acordo com as normas 

governamentais adequadas, tais como NIOSH (US) ou EN 166 (EU). Óculos de 

segurança 

Proteção para a pele 

não exigido 
 

Proteção respiratória 

Não é necessário, exceto em caso de formação de aerossol. 
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Controle da exposição ambiental 

Não permitir a entrada do produto nos esgotos. 

 

 
 
SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas 

9.1 Informações sobre propriedades físico-químicas básicas 

a) Aspecto Estado físico: líquido 

b) Odor dados não disponíveis 

c) Limite de Odor dados não disponíveis 

d) pH dados não disponíveis 

e) Ponto de 

fusão/congelamento 

dados não disponíveis 

f) Ponto de ebulição 

inicial e faixa de 

temperatura de 

ebulição 

dados não disponíveis 

g) Ponto de inflamação dados não disponíveis 

h) Taxa de evaporação dados não disponíveis 

i) Inflamabilidade 

(sólido, gás) 

dados não disponíveis 

j) Limites superiores / 

inferiores de 

inflamabilidade ou de 

explosão 

dados não disponíveis 

k) Pressão de vapor dados não disponíveis 

l) Densidade do vapor dados não disponíveis 

m) Densidade relativa dados não disponíveis 

n) Solubilidade em água solúvel 

o) Coeficiente de 

partição (n-

octanol/água) 

dados não disponíveis 

p) Temperatura de 

autoignição 

Não aplicável 

q) Temperatura de 

decomposição 

dados não disponíveis 

r) Viscosidade dados não disponíveis 

s) Riscos de explosão dados não disponíveis 

t) Propriedades 

oxidantes 

dados não disponíveis 

9.2 Outra informação de segurança 

dados não disponíveis 
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SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

10.1 Reatividade 

dados não disponíveis 

10.2 Estabilidade química 

O produto é estável quimicamente sob condições ambiente padrão (temperatura 

ambiente). 

10.3 Possibilidade de reações perigosas 

Reacções violentas são possíveis com:, Os reagentes geralmente conhecidos para a água. 

10.4 Condições a serem evitadas 

não existem indicações 

10.5 Materiais incompatíveis 

Agentes oxidantes fortes 

10.6 Produtos de decomposição perigosa 

Outros produtos de decomposição - dados não disponíveis 

Produtos de decomposição perigosa formados durante incêndios. - A natureza dos produtos 

de decomposição não é conhecida. 

Em caso de incendio: veja-se secção 5 

 

 
 
SEÇÃO 11: Informaçõoes toxicológicas 

11.1 Informações sobre efeitos toxicológicos 

Toxicidade aguda 

dados não disponíveis 

Corrosão/irritação à pele. 

dados não disponíveis 

Lesões oculares graves/irritação ocular 

dados não disponíveis 

Sensibilização respiratória ou à pele 

dados não disponíveis 

Mutagenicidade em células germinativas 

dados não disponíveis 

Carcinogenicidade 

IARC: Nenhum componente deste produto com concentrações maiores ou iguais a 

0,1% é identificado como como carcinogênico provável, possível ou confirmado 

pelo IARC. 

Toxicidade à reprodução 

dados não disponíveis 

Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição única 

dados não disponíveis 

Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição repetida 

dados não disponíveis 

Perigo por aspiração. 

dados não disponíveis 

Informação adicional 

RTECS: dados não disponíveis 
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Até onde sabemos, as propriedades químicas, físicas e toxicológicas não foram 

minuciosamente investigadas. 

 

Não se podem excluir propriedades perigosas, no entanto, são pouco prováveis se a 

manipulação do produto é adequada. 
 

 

 
 
SEÇÃO 12: Informações ecológicas 

12.1 Toxicidade 

dados não disponíveis 

12.2 Persistência e degradabilidade 

dados não disponíveis 

12.3 Potencial bioacumulativo 

dados não disponíveis 

12.4 Mobilidade no solo 

dados não disponíveis 

12.5 Resultados da avaliação PBT e vPvB 

Esta substância/mistura não contém componentes que podem ser considerados 

persistentes, bioacumulativos e tóxicos (PBT), ou muito persistentes e muito 

bioacumulativos (vPvB) em níveis a partir de 0,1%. 

12.6 Outros efeitos adversos 

dados não disponíveis 

 

 
 
SEÇÃO 13: Considerações sobre tratamento e disposição 

13.1 Métodos de tratamento de resíduos 

Produto 

O material residual deve ser eliminado de acordo com os regulamentos nacionais e locais. 

Deixar os produtos químicos nos recipientes originais.  Não misturar com outros materiais 

residuais. Manusear os recipientes não limpos como o próprio produto. Ver 

www.retrologistik.com para consultar os processos relativos à devolução de produtos 

químicos e contentores ou entrar em contacto connosco se  tiver outras perguntas. 

Directiva relativa aos resíduos 2008/98/CE nota.  

 

 
 
SEÇÃO 14: Informações sobre transporte 

14.1 Número ONU 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Nome de embarque correto da ONU 

ADR/RID:  Mercadorias não perigosas 

IMDG:  Not dangerous goods 

IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Classes de riscos de transporte 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupo de embalagem 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  
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14.5 Perigos ambientais 

ADR/RID:  não IMDG Poluente marinho: não IATA: não 

14.6 Precauções especiais para os usuários 

 

Informações complementares 

Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte. 

 

 
 
SEÇÃO 15: Regulamentações 

15.1 Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou 

mistura  

Esta ficha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (UE) nº 

1907/2006. 
 
 
 

15.2 Avaliação de segurança química 

Para este produto não se realizou uma avaliação de segurança química 

 

 
 
SEÇÃO 16: Outras informações 

Informações complementares 

Acredita-se que as informações acima estejam correctas, embora não pretendam ser 

totalmente abrangentes, devendo ser usadas apenas como um guia. A informação 

contida neste documento esta baseada no presente estado do nosso conhecimento e é 

aplicável ás precauções de segurança  apropriadas para o produto.  Não representa 

nenhuma garantia das propriedades do produto. A Corporação Sigma-Aldrich e as suas 

companhias afiliadas, não responderão por nenhum dano resultante do manuseio ou do 

contato com o produto acima. Consultar  www.sigma-aldrich.com e/ou o verso da 

factura ou nota que acompanha o produto para tomar conhecimento dos termos 

adicionais e condições de venda. 

Direitos exclusivos, 2020, da Sigma-Aldrich Co. LLC. Permissão concedida para fazer 

número ilimitado de cópias em papel, somente para uso interno. 

A marca no cabeçalho e/ou rodapé deste documento pode não corresponder 

temporariamente ao produto adquirido, uma vez que alteramos a nossa marca. No 

entanto, todas as informações no documento referentes ao produto não sofreram 

alterações e correspondem ao produto encomendado. Para obter mais informações, envie 

um e-mail para mlsbranding@sial.com. 
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SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 

1.1 Identificador do produto 

Nome comercial 
 

: KAPA PROBE FAST 1step Uni (500rxn) 

Código do produto 
 

: 07960026001 
 
 

Kapa : KK4752 
 

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselha-
das 

Restrições de utilização re-
comendadas 
 

: Este produto destina-se exclusivamente ao uso profissional. 
 

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

Companhia : Kapa Biosystems Pty (Ltd)  
Salt Works  
Victoria Road 271 
Salt River 
7925 Cape Town 
South Africa 
 

Telefone : +27214488200 
Telefax : +27214486503 
Departamento responsável :  
Email endereço : varsha.premsagar@roche.com 

1.4 Número de telefone de emergência 

Em caso de emergência, 
contactar com: 

: CHEMTREC 
 

+(351)-308801773 
   

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

2.1 Classificação da substância ou mistura 

O produto é um kit constituído por ingredientes individuais. A classificação dos ingredientes consta do 
secção 3. Secção Elementos do rótulo contém o rotulagem resultante para o kit. 

2.2 Elementos do rótulo 

Rótulo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008) 

Não é uma substância ou uma mistura perigosa. 
 

2.3 Outros perigos 

Consultar SECÇÃO 3 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

KAPA RT Mix (50X) 
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Classificação (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008) 

Não é uma substância ou uma mistura perigosa. 
 

Componentes 

Observações :  Nenhum ingrediente perigoso. 
 

Para a explicação das abreviaturas ver seção 16. 
 
 

KAPA PROBE FAST Universal MasterMix (2X) 

Classificação (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008) 

Não é uma substância ou uma mistura perigosa. 
 

Componentes 

Observações :  Nenhum ingrediente perigoso. 
 

Para a explicação das abreviaturas ver seção 16. 
 
 

KAPA 10 mM dUTP 

Classificação (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008) 

Não é uma substância ou uma mistura perigosa. 
 

Componentes 

Observações :  Nenhum ingrediente perigoso. 
 

Para a explicação das abreviaturas ver seção 16. 
 
 

KAPA ROX High for KAPA PROBE 

Classificação (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008) 

Não é uma substância ou uma mistura perigosa. 
 

Componentes 

Observações :  Nenhum ingrediente perigoso. 
 

Para a explicação das abreviaturas ver seção 16. 
 
 

KAPA ROX Low for KAPA PROBE 

Classificação (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008) 

Não é uma substância ou uma mistura perigosa. 
 

Componentes 
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Observações :  Nenhum ingrediente perigoso. 
 

Para a explicação das abreviaturas ver seção 16. 
 
 

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros 

Recomendação geral 
 

:  Não deixar a vítima sozinha. 

 
Em caso de inalação 
 

:  Retirar o paciente para um local arejado. 
Se estiver inconsciente, pôr a pessoa na posição de recupe-
ração ou obter uma opinião médica. 
No caso de problemas prolongados consultar um médico. 
 

Em caso de contacto com a 
pele 
 

:  Se estiver em contacto com a pele, enxaguar bem com água. 
 

Se entrar em contacto com 
os olhos 
 

:  Lavar imediatamente os olhos com bastante água. 
Retirar as lentes de contacto. 
Proteger o olho não afectado. 
Se a irritação dos olhos continuar, consultar um especialista. 
 

Em caso de ingestão 
 

:  Manter o aparelho respiratório livre. 
Não dar leite nem bebidas alcoólicas. 
Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. 
No caso de problemas prolongados consultar um médico. 
Enxaguar a boca com água. 
 

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

Não conhecidos. 

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Tratamento 
 

: O procedimento de primeiros socorros necessita de ser esta-
belecido com a participação do médico responsável pela me-
dicina do trabalho. 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

5.1 Meios de extinção 

Meios adequados de extin-
ção 
 

:  Usar meios de extinção que sejam apropriados às circunstân-
cias locais e ao ambiente envolvente. 
 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Perigos específicos para 
combate a incêndios 
 

:  Não existe informação disponível. 
 

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Equipamento especial de :  Usar equipamento de respiração autónomo para combate a 
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proteção a utilizar pelo pes-
soal de combate a incêndio 
 

incêndios, se necessário.  
 

Informações adicionais 
 

:  Procedimento standard para incêndios com produtos quími-
cos. 
Usar meios de extinção que sejam apropriados às circunstân-
cias locais e ao ambiente envolvente. 
 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

Precauções individuais 
 

:  Referir-se às secções 7 e 8 para as medidas de proteção. 
 

6.2 Precauções a nível ambiental 

Precauções a nível ambien-
tal 
 

:  As autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade 
importante de derramamento não pode ser controlada. 
 

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Métodos de limpeza 
 

:  Limpar com material absorvente (pano, pedaço de lã, por 
exemplo). 
Manter em recipientes fechados adequados, para eliminação. 
 

6.4 Remissão para outras secções 

Tratar as substâncias recobertas como descrito na secção "Considerações de destruição". 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

7.1 Precauções para um manuseamento seguro 

Informação para um manu-
seamento seguro 
 

: Para a proteção individual ver a secção 8. 
Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplica-
ção. 
 

Orientação para prevenção 
de Fogo e Explosão 
 

:  Medidas usuais de protecção preventiva contra incêndio.  
 

Medidas de higiene 
 

:  Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higi-
ene e segurança.  
 

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Requisitos para áreas de 
armazenagem e recipientes 
 

:  As instalações eléctricas / material de trabalho devem obde-
cer com as normas tecnológicas de segurança.  
 

Informações suplementares 
sobre as condições de arma-
zenagem 
 

:  Ver rótulo, folheto informativo ou orientações internas  
 

Recomendações para arma-
zenagem conjunta 
 

: Sem restrições. 
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Outras informações sobre a 
estabilidade de armazena-
mento 
 

:  Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com 
as instruções.  
 

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s) 

Utilizações específicas 
 

:  Produtos químicos de laboratório 
 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/ Proteção individual 

8.1 Parâmetros de controlo 

 

KAPA RT Mix (50X) 

Não contem substâncias com valores limites de exposição profissional. 
 

KAPA PROBE FAST Universal MasterMix (2X) 

Limites de Exposição Ocupacional 

Componentes No. CAS tipo de valor 
(Forma de expo-
sição) 

Parâmetros de controlo Bases 

Taq DNA Polyme-
rase 

123340-12-
5 

IOEL 0,00006 mg/m3 Roche Indus-
trial Hygiene 
Committee 
(RIHC) 

ácido edético 60-00-4 IOEL 1,5 mg/m3 Roche Indus-
trial Hygiene 
Committee 
(RIHC) 

 

KAPA 10 mM dUTP 

Não contem substâncias com valores limites de exposição profissional. 
 

KAPA ROX High for KAPA PROBE 

Limites de Exposição Ocupacional 

Componentes No. CAS tipo de valor 
(Forma de expo-
sição) 

Parâmetros de controlo Bases 

ácido edético 60-00-4 IOEL 1,5 mg/m3 Roche Indus-
trial Hygiene 
Committee 
(RIHC) 

 

KAPA ROX Low for KAPA PROBE 

Limites de Exposição Ocupacional 
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Componentes No. CAS tipo de valor 
(Forma de expo-
sição) 

Parâmetros de controlo Bases 

ácido edético 60-00-4 IOEL 1,5 mg/m3 Roche Indus-
trial Hygiene 
Committee 
(RIHC) 

8.2 Controlo da exposição 

Medidas de planeamento 

Dados não disponíveis 

Proteção individual 

Proteção dos olhos :  Óculos de segurança 
 

Protecção das mãos
Material : Luvas de protecção 

 
 

Observações 
 

: As luvas de proteção selecionadas têm de estar de acordo 
com as especificações da Diretiva da UE 2016/425 e da 
norma EN 374 dela derivada. Esta recomendação é válida só 
para o produto mencionado na folha de dados de segurança 
e fornecida por nós e para a aplicação especificada por nós. 
Observe as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo 
de permeação que são indicados pelo fornecedor das luvas. 
Tome também em consideração as condições especificas 
locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de 
cortes. abrasão e o tempo de contacto. A adequação para 
um lugar de trabalho específico deve ser discutida com os 
produtores das luvas de protecção.  
 

Proteção do corpo e da pele :  Fato de protecor 
 

Protecção respiratória :  Não é normalmente necessário equipamento pessoal protec-
tor de respiração. 
 

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

KAPA RT Mix (50X) 

Aspeto 
 

: líquido 
 

Cor 
 

:  incolor 
 

Odor 
 

:  muito fraco 
 

Limiar olfativo 
 

:  Dados não disponíveis  
 

pH 
 

: 7,7 
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Ponto/intervalo de fusão 
 

: Dados não disponíveis  
 

Ponto de ebulição/intervalo de 
ebulição 
 

: Dados não disponíveis  
 

Ponto de inflamação 
 

: não inflamável 

Taxa de evaporação 
 

:  Dados não disponíveis  
 

Limite superior de explosão / 
Limite de inflamabilidade su-
perior 
 

: Dados não disponíveis  
 

Limite inferior de explosão / 
Limite de inflamabilidade infe-
rior 
 

: Dados não disponíveis  
 

Pressão de vapor 
 

: Dados não disponíveis  
 

Densidade relativa do vapor 
 

: Dados não disponíveis  
 

Densidade relativa 
 

: Dados não disponíveis  
 

Densidade 
 

: 1,148 g/cm3 
 

Solubilidade(s) 
Hidrossolubilidade 

 
: completamente miscível  

Solubilidade noutros dis-
solventes 

 

: Dados não disponíveis 
 

Coeficiente de partição: n-
octanol/água 
 

: Dados não disponíveis  
 

Temperatura de auto-ignição 
 

: Dados não disponíveis  
 

Temperatura de decomposi-
ção 
 

:  Dados não disponíveis  
 

Viscosidade 
Viscosidade, dinâmico 

 
: Dados não disponíveis  

 
Viscosidade, cinemático 

 
: Dados não disponíveis  

 
Propriedades comburentes 
 

: A substância ou a mistura não está classificada como oxidan-
te. 
 

 

KAPA PROBE FAST Universal MasterMix (2X) 

Aspeto 
 

: líquido 
 

Cor 
 

:  Dados não disponíveis 
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Odor 
 

:  Dados não disponíveis 
 

Limiar olfativo 
 

:  Dados não disponíveis  
 

pH 
 

: 9,0 
 

Ponto/intervalo de fusão 
 

: Dados não disponíveis  
 

Ponto de ebulição/intervalo de 
ebulição 
 

: Dados não disponíveis  
 

Ponto de inflamação 
 

: não inflamável 

Taxa de evaporação 
 

:  Dados não disponíveis  
 

Limite superior de explosão / 
Limite de inflamabilidade su-
perior 
 

: Dados não disponíveis  
 

Limite inferior de explosão / 
Limite de inflamabilidade infe-
rior 
 

: Dados não disponíveis  
 

Pressão de vapor 
 

: Dados não disponíveis  
 

Densidade relativa do vapor 
 

: Dados não disponíveis  
 

Densidade relativa 
 

: Dados não disponíveis  
 

Densidade 
 

: 1,037 g/cm3 
 

Solubilidade(s) 
Hidrossolubilidade 

 
: completamente miscível  

Solubilidade noutros dis-
solventes 

 

: Dados não disponíveis 
 

Coeficiente de partição: n-
octanol/água 
 

: Dados não disponíveis  
 

Temperatura de auto-ignição 
 

: Dados não disponíveis  
 

Temperatura de decomposi-
ção 
 

:  Dados não disponíveis  
 

Viscosidade 
Viscosidade, dinâmico 

 
: Dados não disponíveis  

 
Viscosidade, cinemático 

 
: Dados não disponíveis  

 
Propriedades comburentes 
 

: A substância ou a mistura não está classificada como oxidan-
te. 
 

 



 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006 

 

KAPA PROBE FAST 1step Uni (500rxn) 

Versão  
1.9 

Data de revisão:  
26.09.2019 

Data de última emissão: 
22.06.2019 
Data da primeira emissão: 
19.05.2016 

 

9 / 26 

 

KAPA 10 mM dUTP 

Aspeto 
 

: líquido 
 

Cor 
 

:  incolor 
 

Odor 
 

:  inodoro 
 

Limiar olfativo 
 

:  Dados não disponíveis  
 

pH 
 

: 8,3 
 

Ponto/intervalo de fusão 
 

: Dados não disponíveis  
 

Ponto de ebulição/intervalo de 
ebulição 
 

: Dados não disponíveis  
 

Ponto de inflamação 
 

: não inflamável 

Taxa de evaporação 
 

:  Dados não disponíveis  
 

Limite superior de explosão / 
Limite de inflamabilidade su-
perior 
 

: Dados não disponíveis  
 

Limite inferior de explosão / 
Limite de inflamabilidade infe-
rior 
 

: Dados não disponíveis  
 

Pressão de vapor 
 

: Dados não disponíveis  
 

Densidade relativa do vapor 
 

: Dados não disponíveis  
 

Densidade relativa 
 

: Dados não disponíveis  
 

Densidade 
 

: 1,000 g/cm3 
 

Solubilidade(s) 
Hidrossolubilidade 

 
: completamente miscível  

Solubilidade noutros dis-
solventes 

 

: Dados não disponíveis 
 

Coeficiente de partição: n-
octanol/água 
 

: Dados não disponíveis  
 

Temperatura de auto-ignição 
 

: Dados não disponíveis  
 

Temperatura de decomposi-
ção 
 

:  Dados não disponíveis  
 

Viscosidade 
Viscosidade, dinâmico 

 
: Dados não disponíveis  
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Viscosidade, cinemático 
 

: Dados não disponíveis  
 

Propriedades comburentes 
 

: A substância ou a mistura não está classificada como oxidan-
te. 
 

 

KAPA ROX High for KAPA PROBE 

Aspeto 
 

: líquido 
 

Cor 
 

:  rosa 
 

Odor 
 

:  inodoro 
 

Limiar olfativo 
 

:  Dados não disponíveis  
 

pH 
 

: 8,1 
 

Ponto/intervalo de fusão 
 

: Dados não disponíveis  
 

Ponto de ebulição/intervalo de 
ebulição 
 

: Dados não disponíveis  
 

Ponto de inflamação 
 

: não inflamável 

Taxa de evaporação 
 

:  Dados não disponíveis  
 

Limite superior de explosão / 
Limite de inflamabilidade su-
perior 
 

: Dados não disponíveis  
 

Limite inferior de explosão / 
Limite de inflamabilidade infe-
rior 
 

: Dados não disponíveis  
 

Pressão de vapor 
 

: Dados não disponíveis  
 

Densidade relativa do vapor 
 

: Dados não disponíveis  
 

Densidade relativa 
 

: Dados não disponíveis  
 

Densidade 
 

: 0,998 g/cm3 
 

Solubilidade(s) 
Hidrossolubilidade 

 
: completamente miscível  

Solubilidade noutros dis-
solventes 

 

: Dados não disponíveis 
 

Coeficiente de partição: n-
octanol/água 
 

: Dados não disponíveis  
 

Temperatura de auto-ignição 
 

: Dados não disponíveis  
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Temperatura de decomposi-
ção 
 

:  Dados não disponíveis  
 

Viscosidade 
Viscosidade, dinâmico 

 
: Dados não disponíveis  

 
Viscosidade, cinemático 

 
: Dados não disponíveis  

 
Propriedades comburentes 
 

: A substância ou a mistura não está classificada como oxidan-
te. 
 

 

KAPA ROX Low for KAPA PROBE 

Aspeto 
 

: líquido 
 

Cor 
 

:  rosa 
 

Odor 
 

:  inodoro 
 

Limiar olfativo 
 

:  Dados não disponíveis  
 

pH 
 

: 8,1 
 

Ponto/intervalo de fusão 
 

: Dados não disponíveis  
 

Ponto de ebulição/intervalo de 
ebulição 
 

: Dados não disponíveis  
 

Ponto de inflamação 
 

: não inflamável 

Taxa de evaporação 
 

:  Dados não disponíveis  
 

Limite superior de explosão / 
Limite de inflamabilidade su-
perior 
 

: Dados não disponíveis  
 

Limite inferior de explosão / 
Limite de inflamabilidade infe-
rior 
 

: Dados não disponíveis  
 

Pressão de vapor 
 

: Dados não disponíveis  
 

Densidade relativa do vapor 
 

: Dados não disponíveis  
 

Densidade relativa 
 

: Dados não disponíveis  
 

Densidade 
 

: 0,997 g/cm3 
 

Solubilidade(s) 
Hidrossolubilidade 

 
: completamente miscível  

Solubilidade noutros dis-
solventes 

: Dados não disponíveis 
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Coeficiente de partição: n-
octanol/água 
 

: Dados não disponíveis  
 

Temperatura de auto-ignição 
 

: Dados não disponíveis  
 

Temperatura de decomposi-
ção 
 

:  Dados não disponíveis  
 

Viscosidade 
Viscosidade, dinâmico 

 
: Dados não disponíveis  

 
Viscosidade, cinemático 

 
: Dados não disponíveis  

 
Propriedades comburentes 
 

: A substância ou a mistura não está classificada como oxidan-
te. 
 

 
 

9.2 Outras informações 

KAPA RT Mix (50X) 

Inflamabilidade (líquidos) : Não sustém a combustão. 
 

  O produto não é inflamável. 
 

Auto-ignição : Não aplicável  
 

 

KAPA PROBE FAST Universal MasterMix (2X) 

Inflamabilidade (líquidos) : Não sustém a combustão. 
 

Auto-ignição : Não aplicável  
 

 

KAPA 10 mM dUTP 

Inflamabilidade (líquidos) : Não sustém a combustão. 
 

Auto-ignição : Não aplicável  
 

 

KAPA ROX High for KAPA PROBE 

Inflamabilidade (líquidos) : Não sustém a combustão. 
 

Auto-ignição : Não aplicável  
 

 

KAPA ROX Low for KAPA PROBE 

Inflamabilidade (líquidos) : Não sustém a combustão. 
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Auto-ignição : Não aplicável  

 

 
 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

10.1 Reatividade 

Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização. 

10.2 Estabilidade química 

Estável em condições normais. 

10.3 Possibilidade de reações perigosas 

Reações perigosas 
 

:  Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utiliza-
ção. 
 

 
 

  Estável sob as condições recomendadas de armazenamento. 
Sem perigos que devam ser especialmente mencionados. 
 

10.4 Condições a evitar 

Condições a evitar 
 

: Temperaturas extremas e luz solar direta. 
 

10.5 Materiais incompatíveis 

Materiais a evitar 
 

:  Agentes oxidantes fortes 
 

10.6 Produtos de decomposição perigosos 

Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções. 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos 

KAPA RT Mix (50X) 

Toxicidade aguda 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Corrosão/irritação cutânea 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Lesões oculares graves/irritação ocular 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Sensibilização respiratória ou cutânea 

Sensibilização da pele  

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Sensibilização respiratória  

Não classificado com base nas informações disponíveis. 
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Mutagenicidade em células germinativas 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Carcinogenicidade 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Toxicidade reprodutiva 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Toxicidade por aspiração 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

KAPA PROBE FAST Universal MasterMix (2X) 

Toxicidade aguda 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Corrosão/irritação cutânea 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Lesões oculares graves/irritação ocular 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Sensibilização respiratória ou cutânea 

Sensibilização da pele  

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Sensibilização respiratória  

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Mutagenicidade em células germinativas 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Carcinogenicidade 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Toxicidade reprodutiva 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Toxicidade por aspiração 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

KAPA 10 mM dUTP 
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Toxicidade aguda 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Corrosão/irritação cutânea 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Lesões oculares graves/irritação ocular 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Sensibilização respiratória ou cutânea 

Sensibilização da pele  

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Sensibilização respiratória  

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Mutagenicidade em células germinativas 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Carcinogenicidade 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Toxicidade reprodutiva 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Toxicidade por aspiração 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

KAPA ROX High for KAPA PROBE 

Toxicidade aguda 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Corrosão/irritação cutânea 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Lesões oculares graves/irritação ocular 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Sensibilização respiratória ou cutânea 

Sensibilização da pele  

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Sensibilização respiratória  

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Mutagenicidade em células germinativas 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 
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Carcinogenicidade 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Toxicidade reprodutiva 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Toxicidade por aspiração 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

KAPA ROX Low for KAPA PROBE 

Toxicidade aguda 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Corrosão/irritação cutânea 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Lesões oculares graves/irritação ocular 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Sensibilização respiratória ou cutânea 

Sensibilização da pele  

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Sensibilização respiratória  

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Mutagenicidade em células germinativas 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Carcinogenicidade 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Toxicidade reprodutiva 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

Toxicidade por aspiração 

Não classificado com base nas informações disponíveis. 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 

12.1 Toxicidade 

KAPA RT Mix (50X) 
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Dados não disponíveis 

KAPA PROBE FAST Universal MasterMix (2X) 

Dados não disponíveis 

KAPA 10 mM dUTP 

Dados não disponíveis 

KAPA ROX High for KAPA PROBE 

Dados não disponíveis 

KAPA ROX Low for KAPA PROBE 

Dados não disponíveis 

12.2 Persistência e degradabilidade 

KAPA RT Mix (50X) 

Dados não disponíveis 

KAPA PROBE FAST Universal MasterMix (2X) 

Dados não disponíveis 

KAPA 10 mM dUTP 

Dados não disponíveis 

KAPA ROX High for KAPA PROBE 

Dados não disponíveis 

KAPA ROX Low for KAPA PROBE 

Dados não disponíveis 

12.3 Potencial de bioacumulação 

KAPA RT Mix (50X) 

Dados não disponíveis 

KAPA PROBE FAST Universal MasterMix (2X) 

Dados não disponíveis 

KAPA 10 mM dUTP 

Dados não disponíveis 

KAPA ROX High for KAPA PROBE 

Dados não disponíveis 

KAPA ROX Low for KAPA PROBE 

Dados não disponíveis 

12.4 Mobilidade no solo 

KAPA RT Mix (50X) 

Dados não disponíveis 

KAPA PROBE FAST Universal MasterMix (2X) 

Dados não disponíveis 

KAPA 10 mM dUTP 

Dados não disponíveis 

KAPA ROX High for KAPA PROBE 
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Dados não disponíveis 

KAPA ROX Low for KAPA PROBE 

Dados não disponíveis 

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB 

KAPA RT Mix (50X) 

Não relevante 

KAPA PROBE FAST Universal MasterMix (2X) 

Não relevante 

KAPA 10 mM dUTP 

Não relevante 

KAPA ROX High for KAPA PROBE 

Não relevante 

KAPA ROX Low for KAPA PROBE 

Não relevante 

12.6 Outros efeitos adversos 

KAPA RT Mix (50X) 

Dados não disponíveis 

KAPA PROBE FAST Universal MasterMix (2X) 

Dados não disponíveis 

KAPA 10 mM dUTP 

Dados não disponíveis 

KAPA ROX High for KAPA PROBE 

Dados não disponíveis 

KAPA ROX Low for KAPA PROBE 

Dados não disponíveis 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

13.1 Métodos de tratamento de resíduos 

Produto :  Pode eliminar-se como água residual, quando de acordo com 
a legislação local. 
 

Embalagens contaminadas :  Os contentores vazios devem ser levados para um local apro-
vado para a manipulação de resíduos para a reciclagem ou a 
destruição. 
Não reutilizar os recipientes vazios. 
 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

14.1 Número ONU 

Não regulado como mercadoria perigosa 
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14.2 Designação oficial de transporte da ONU 

Não regulado como mercadoria perigosa 

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte 

Não regulado como mercadoria perigosa 

14.4 Grupo de embalagem 

Não regulado como mercadoria perigosa 

14.5 Perigos para o ambiente 

Não regulado como mercadoria perigosa 

14.6 Precauções especiais para o utilizador 

Observações : Mercadorias não perigosas para ADR/RID, ADN, Código-
IMDG, ICAO/IATA-DGR 
 

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código 
IBC 

Observações :  Não aplicável 

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 

 

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 
segurança e ambiente 

Seveso III: Diretiva 2012/18/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao controlo dos 
perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas.
  Não aplicável 

 
 

KAPA RT Mix (50X) 

REACH - Lista de substâncias que suscitam elevada 
preocupação candidatas a autorização (artigo 59). 
 

: Não aplicável 

REACH - Lista de substâncias sujeitas à autorização 
(Anexo XIV) 
 

: Não aplicável 

Regulamentação (EC) No 1005/2009 sobre substâncias 
que empobrecem a camada de ozônio 
 

: Não aplicável 

Regulamento (CE) n.º 850/2004 relativo a poluentes 
orgânicos persistentes 
 

: Não aplicável 

Regulamentação (EC) No 649/2012 do Parlamento eu-
ropeu e o Conselho sobre a importação e exportação de 
produtos químicos perigosos 
 

: Não aplicável 

REACH - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação 
no mercado e à utilização de determinadas substâncias 
e preparações perigosas e de certos artigos perigosos 
(Anexo XVII) 
 

: Não aplicável 
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Os componentes deste produto estão relatados nos seguintes inventários: 
DSL 
 

: Todos os componentes deste produto estão na lista DSL ca-
nadiana 
 

 
AICS 
 

: No inventário, ou de acordo com o inventário 
 

NZIoC 
 

: No inventário, ou de acordo com o inventário 
 

ENCS 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

ISHL 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

KECI 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

PICCS 
 

: No inventário, ou de acordo com o inventário 
 

IECSC 
 

: No inventário, ou de acordo com o inventário 
 

TCSI 
 

: No inventário, ou de acordo com o inventário 
 

TSCA 
 

: Todas as substâncias listadas como ativas no inventário 
TSCA 
 

Componentes orgânicos 
voláteis. 

: Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 24 de Novembro de 2010 , relativa às emissões industriais 
(prevenção e controlo integrados da poluição) 
Observações: Não aplicável 
 

Rótulo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008) 

Não é uma substância ou uma mistura perigosa. 
 

 

KAPA PROBE FAST Universal MasterMix (2X) 

REACH - Lista de substâncias que suscitam elevada 
preocupação candidatas a autorização (artigo 59). 
 

: Não aplicável 

REACH - Lista de substâncias sujeitas à autorização 
(Anexo XIV) 
 

: Não aplicável 

Regulamentação (EC) No 1005/2009 sobre substâncias 
que empobrecem a camada de ozônio 
 

: Não aplicável 

Regulamento (CE) n.º 850/2004 relativo a poluentes 
orgânicos persistentes 
 

: Não aplicável 

Regulamentação (EC) No 649/2012 do Parlamento eu-
ropeu e o Conselho sobre a importação e exportação de 
produtos químicos perigosos 
 

: Não aplicável 

REACH - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação 
no mercado e à utilização de determinadas substâncias 

: Condições de limitação para as 
seguintes entradas devem ser con-
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e preparações perigosas e de certos artigos perigosos 
(Anexo XVII) 
 

sideradas: 
Sulfato de Amónio (Número na lista 
65) 
Detergent N (Número na lista 46b, 
46a.) 
 

Os componentes deste produto estão relatados nos seguintes inventários: 
DSL 
 

: Este produto contém os componentes seguintes que não 
estão nem na lista DSL canadiana nem na lista NDSL canadi-
ana. 
 

  Taq DNA Polymerase 
  Guanosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), 2'-deoxy- 
  Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), 2'-deoxy- 
  thymidine 5'-(tetrahydrogen triphosphate) 
  Cytidine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), 2'-deoxy- 
  MAB / PAB 

 
AICS 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

NZIoC 
 

: No inventário, ou de acordo com o inventário 
 

ENCS 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

ISHL 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

KECI 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

PICCS 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

IECSC 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

TCSI 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

TSCA 
 

: Substância(s) não listada(s) no inventário TSCA 
 

Componentes orgânicos 
voláteis. 

: Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 24 de Novembro de 2010 , relativa às emissões industriais 
(prevenção e controlo integrados da poluição) 
Observações: Não aplicável 
 

Rótulo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008) 

Não é uma substância ou uma mistura perigosa. 
 

 

KAPA 10 mM dUTP 

REACH - Lista de substâncias que suscitam elevada 
preocupação candidatas a autorização (artigo 59). 
 

: Não aplicável 

REACH - Lista de substâncias sujeitas à autorização 
(Anexo XIV) 
 

: Não aplicável 
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Regulamentação (EC) No 1005/2009 sobre substâncias 
que empobrecem a camada de ozônio 
 

: Não aplicável 

Regulamento (CE) n.º 850/2004 relativo a poluentes 
orgânicos persistentes 
 

: Não aplicável 

Regulamentação (EC) No 649/2012 do Parlamento eu-
ropeu e o Conselho sobre a importação e exportação de 
produtos químicos perigosos 
 

: Não aplicável 

REACH - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação 
no mercado e à utilização de determinadas substâncias 
e preparações perigosas e de certos artigos perigosos 
(Anexo XVII) 
 

: Não aplicável 

Os componentes deste produto estão relatados nos seguintes inventários: 
DSL 
 

: Este produto contém os componentes seguintes que não 
estão nem na lista DSL canadiana nem na lista NDSL canadi-
ana. 
 

  Uridine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), 2'-deoxy-, trisodium 
salt 

 
AICS 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

NZIoC 
 

: No inventário, ou de acordo com o inventário 
 

ENCS 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

ISHL 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

KECI 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

PICCS 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

IECSC 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

TCSI 
 

: No inventário, ou de acordo com o inventário 
 

TSCA 
 

: Substância(s) não listada(s) no inventário TSCA 
 

Componentes orgânicos 
voláteis. 

: Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 24 de Novembro de 2010 , relativa às emissões industriais 
(prevenção e controlo integrados da poluição) 
Observações: Não aplicável 
 

Rótulo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008) 

Não é uma substância ou uma mistura perigosa. 
 

 

KAPA ROX High for KAPA PROBE 

REACH - Lista de substâncias que suscitam elevada : Não aplicável 
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preocupação candidatas a autorização (artigo 59). 
 
REACH - Lista de substâncias sujeitas à autorização 
(Anexo XIV) 
 

: Não aplicável 

Regulamentação (EC) No 1005/2009 sobre substâncias 
que empobrecem a camada de ozônio 
 

: Não aplicável 

Regulamento (CE) n.º 850/2004 relativo a poluentes 
orgânicos persistentes 
 

: Não aplicável 

Regulamentação (EC) No 649/2012 do Parlamento eu-
ropeu e o Conselho sobre a importação e exportação de 
produtos químicos perigosos 
 

: Não aplicável 

REACH - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação 
no mercado e à utilização de determinadas substâncias 
e preparações perigosas e de certos artigos perigosos 
(Anexo XVII) 
 

: Condições de limitação para as 
seguintes entradas devem ser con-
sideradas: 
Detergent N (Número na lista 46b, 
46a.) 
 

Os componentes deste produto estão relatados nos seguintes inventários: 
DSL 
 

: Este produto contém os componentes seguintes que não 
estão nem na lista DSL canadiana nem na lista NDSL canadi-
ana. 
 

  6-Carboxy-X-rhodamine 
 

AICS 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

NZIoC 
 

: No inventário, ou de acordo com o inventário 
 

ENCS 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

ISHL 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

KECI 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

PICCS 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

IECSC 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

TCSI 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

TSCA 
 

: Substância(s) não listada(s) no inventário TSCA 
 

Componentes orgânicos 
voláteis. 

: Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 24 de Novembro de 2010 , relativa às emissões industriais 
(prevenção e controlo integrados da poluição) 
Teor dos componentes orgânicos voláteis: 0,21 % 
 

Rótulo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008) 

Não é uma substância ou uma mistura perigosa. 
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KAPA ROX Low for KAPA PROBE 

REACH - Lista de substâncias que suscitam elevada 
preocupação candidatas a autorização (artigo 59). 
 

: Não aplicável 

REACH - Lista de substâncias sujeitas à autorização 
(Anexo XIV) 
 

: Não aplicável 

Regulamentação (EC) No 1005/2009 sobre substâncias 
que empobrecem a camada de ozônio 
 

: Não aplicável 

Regulamento (CE) n.º 850/2004 relativo a poluentes 
orgânicos persistentes 
 

: Não aplicável 

Regulamentação (EC) No 649/2012 do Parlamento eu-
ropeu e o Conselho sobre a importação e exportação de 
produtos químicos perigosos 
 

: Não aplicável 

REACH - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação 
no mercado e à utilização de determinadas substâncias 
e preparações perigosas e de certos artigos perigosos 
(Anexo XVII) 
 

: Condições de limitação para as 
seguintes entradas devem ser con-
sideradas: 
Detergent N (Número na lista 46b, 
46a.) 
 

Os componentes deste produto estão relatados nos seguintes inventários: 
DSL 
 

: Este produto contém os componentes seguintes que não 
estão nem na lista DSL canadiana nem na lista NDSL canadi-
ana. 
 

  6-Carboxy-X-rhodamine 
 

AICS 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

NZIoC 
 

: No inventário, ou de acordo com o inventário 
 

ENCS 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

ISHL 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

KECI 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

PICCS 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

IECSC 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

TCSI 
 

: Não em conformidade com o inventário 
 

TSCA 
 

: Substância(s) não listada(s) no inventário TSCA 
 

Componentes orgânicos 
voláteis. 

: Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 24 de Novembro de 2010 , relativa às emissões industriais 
(prevenção e controlo integrados da poluição) 



 

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006 

 

KAPA PROBE FAST 1step Uni (500rxn) 

Versão  
1.9 

Data de revisão:  
26.09.2019 

Data de última emissão: 
22.06.2019 
Data da primeira emissão: 
19.05.2016 

 

25 / 26 

 

Teor dos componentes orgânicos voláteis: 0,02 % 
 

Rótulo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008) 

Não é uma substância ou uma mistura perigosa. 
 

15.2 Avaliação da segurança química 

Uma avaliação Química de Segurança não é exigida para esta substância quando é utilizada nas 
aplicações especificadas. 

SECÇÃO 16: Outras informações 

Texto completo das outras siglas 

 

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via na-
vegável interior; ADR - Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Pe-
rigosas por Estrada; AICS - Relação Australiana de Substâncias Químicas; ASTM - Sociedade 
Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo à 
classificação, rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; CMR - Cancerígeno, 
mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL 
- Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECHA - Agência Europeia de Produtos Químicos; 
EC-Number - Número da Comunidade Europeia; ECx - Concentração associada pela resposta 
de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emer-
gência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associ-
ada à resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - 
Boas Práticas de Laboratório; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - 
Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e 
Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - 
concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; 
IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Inter-
nacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de 
Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; 
KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal para 50% de uma 
população de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); 
MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.S.A.: 
Não especificadas de outro modo. NO(A)EC - Concentração máxima que não éobservado ne-
nhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); 
NOELR - Taxa de Carregamento que não éobservado nenhum efeito; NZIoC - Relação de Quí-
micos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substân-
cia Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos 
das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica ; 
REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Concelho a propósito 
do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; RID - Regulamento relativo ao 
transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decom-
posição Autoacelerada; SDS - Ficha de dados de segurança; SVHC - substância que suscita 
elevada preocupação; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TRGS - Regra Téc-
nica para Substâncias Perigosas; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Uni-
dos); UN - Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos 

Distribuidor 

Merck KGaA 
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64271 Darmstadt 
Deutschland 
Telephone: +49 (0) 6151 72-0 

Informações adicionais 

 
A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua pu-
blicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, 
armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou 
especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos 
que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em 
qualquer combinação com outros produtos ou processos. 

 
PT / PT / 1810 
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FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006 

Versão 6.1 
Data de revisão 30.01.2019 

Data de impressão 23.10.2020 
 
SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 

1.1 Identificadores do produto 

Nome do produto : MEIO RPMI 1640 COM MODIFICAÇÃO DE 
HEPES 
 

Referência do Produto : R5886 

Marca : Sigma 

No. REACH : Um número de registo não está disponível para esta substancia, 

já que a substancia ou os seus usos estão isentos do registo, a 

tonelagem anual não requere registo ou este registo está 

previsto para uma data posterior 

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações 

desaconselhadas 

Utilizações 

identificadas 

: Produtos químicos de laboratório, Fabrico de substâncias 

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

Companhia : Merck Life Science S.L. 

Sucursal em Portugal 

Alameda Fernão Lopes 12-4°B 

P-1495-190 ALGÉS 
 
Telefone : +351 21 924 2555 

Número de Fax : +351 21 924 2610 

Email endereço : serviciotecnico@merckgroup.com 

1.4 Número de telefone de emergência 

Núnero de Telefone de 

Emergência 

: +(351) 308 801 773 (CHEMTREC) 800 250 

250 (CIAV) 

 

 

 
 
SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

2.1 Classificação da substância ou mistura 
 
Não é uma substância ou mistura perigosa de acordo com o Regulamento (CE) n. º 

1272/2008 

2.2 Elementos do rótulo 

Não é uma substância ou mistura perigosa de acordo com o Regulamento (CE) n. º 

1272/2008 

2.3 Outros Perigos 

A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis 

e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0.1% ou 

superior. 
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SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

3.2 Misturas 

Sinónimos : RPMI-1640 Medium, HEPES Modification 

 
 
De acordo com a norma aplicável não é necessário divulgar nenhum dos componentes. 

 

 
 
SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros 

Em caso de inalação 

Se for respirado, levar a pessoa para o ar fresco. Se não respirar, dar respiração artificial. 

Em caso de contacto com a pele 

Lavar com sabão e muita água. 

Se entrar em contacto com os olhos 

Lavar os olhos com água como precaução. 

Em caso de ingestão 

Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Enxaguar a boca com água. 

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

Os sintomas e efeitos mais importantes conhecidos descrevem-se na  etiqueta (ver secção 

2.2) e / ou na secção 11 

 

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Dados não disponíveis 

 

 
 
SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

5.1 Meios de extinção 

Meios adequados de extinção 

Utilizar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, pó químico seco ou dióxido de 

carbono. 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Usar equipamento de respiração autónomo para combate a incêndios, se necessário. 

5.4 Informações adicionais 

Dados não disponíveis 

 

 
 
SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de 

emergência 

Evitar a respiração do vapor/névoa/gas. 

Para a proteção individual ver a secção 8. 

6.2 Precauções a nível ambiental 

Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos. 
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6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Manter em recipientes fechados adequados, para eliminação. 

6.4 Remissão para outras secções 

Para eliminação de resíduos ver secção 13. 

 
 
SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

7.1 Precauções para um manuseamento seguro 

Medidas usuais de protecção preventiva contra incêndio. 

Ver precauções na secção 2.2 

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Armazenar em local fresco. Guardar o recipiente herméticamente fechado em lugar seco e 

bem ventilado. Os contentores abertos devem ser cuidadosamente fechados de novo e têm 

que ficar direitos para evitar a dispersão.  

Temperatura recomendada de armazenagem 2 - 8 °C 

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s) 

Aparte dos usos mencionados na secção 1.2 não se estipulam outros usos específicos 

 
 
SECÇÃO 8: Controlo da exposição/ Proteção individual 

8.1 Parâmetros de controlo 

Componentes a controlar com relação ao local de trabalho 

Não contem substâncias com valores limites de exposição profissional. 

8.2 Controlo da exposição 

Controlos técnicos adequados 

Prática geral de higiene industrial. 

Proteção individual 

Protecção ocular/ facial 

Use equipamento de proteção ocular testado e aprovado de acordo com as normas 

governamentais adequadas, tais como NIOSH (US) ou EN 166 (EU). 

Protecção da pele 

Manusear com luvas. As luvas devem ser inspeccionadas antes da utilização. Use 

uma técnica adequada para a remoção das luvas (sem tocar a superfície exterior da 

luva) para evitar o contacto da pele com o produto. Descarte as luvas contaminadas 

após o uso, em conformidade com as leis e boas práticas de laboratório . Lavar e 

secar as mãos. 
 
As luvas de proteção selecionadas têm de estar de acordo com as especificações da 

Diretiva da UE 2016/425 e da norma EN 374 dela derivada. 
 
Protecção do corpo 

Roupas impermeáveis, O tipo de equipamento de protecção deve ser escolhido de 

acordo com a concentração e a quantidade da substância perigosa no local de 

trabalho. 

Protecção respiratória 

Não requer proteção respiratória. Para exposições incomodas usar respiradores com 

cartuchos OV / AG (US) ou tipo ABEK (UE EN 14387). Use respiradores e 

componentes testados e aprovados por normas governamentais apropriadas, tais 

como as NIOSH (E.U.A.) ou CEN (UE). 

Controlo da exposição ambiental 

Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos. 



 

 

Sigma- R5886 Página 4  de  8 
 

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in 

the US and Canada 
 

 

 

 
 

 

 
 
SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

a) Aspeto Forma: líquido 

b) Odor Dados não disponíveis 

c) Limiar olfativo Dados não disponíveis 

d) pH Dados não disponíveis 

e) Ponto de fusão/ponto 

de congelação 

Dados não disponíveis 

f) Ponto de ebulição 

inicial e intervalo de 

ebulição 

Dados não disponíveis 

g) Ponto de inflamação Dados não disponíveis 

h) Taxa de evaporação Dados não disponíveis 

i) Inflamabilidade 

(sólido, gás) 

Dados não disponíveis 

j) limites de 

inflamabilidade 

superior / inferior ou 

explosivas 

Dados não disponíveis 

k) Pressão de vapor Dados não disponíveis 

l) Densidade de vapor Dados não disponíveis 

m) Densidade relativa Dados não disponíveis 

n) Hidrossolubilidade Dados não disponíveis 

o) Coeficiente de 

partição: n-

octanol/água 

Dados não disponíveis 

p) Temperatura de 

auto-ignição 

Dados não disponíveis 

q) Temperatura de 

decomposição 

Dados não disponíveis 

r) Viscosidade Dados não disponíveis 

s) Propriedades 

explosivas 

Dados não disponíveis 

t) Propriedades 

comburentes 

Dados não disponíveis 

9.2 Outra informação de segurança 

Dados não disponíveis 

 
 
SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

10.1 Reactividade 

Dados não disponíveis 
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10.2 Estabilidade química 

Estável sob as condições recomendadas de armazenamento. 

10.3 Possibilidade de reações perigosas 

Dados não disponíveis 

10.4 Condições a evitar 

Dados não disponíveis 

10.5 Materiais incompatíveis 

Agentes oxidantes fortes 

10.6 Produtos de decomposição perigosos 

Produtos perigosos de decomposição formados durante os incêndios. - Óxidos de carbono, 

Oxidos de sódio, Óxidos de azoto (NOx), Óxidos de enxofre 

Produtos perigosos de decomposição formados durante os incêndios. - Óxidos de carbono 

Outros produtos de decomposição perigosos - Dados não disponíveis 

Em caso de incendio: veja-se secção 5 

 

 
 
SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos 

Toxicidade aguda 

Dados não disponíveis 

Corrosão/irritação cutânea 

Dados não disponíveis 

Lesões oculares graves/irritação ocular 

Dados não disponíveis 

Sensibilização respiratória ou cutânea 

Dados não disponíveis 

Mutagenicidade em células germinativas 

Dados não disponíveis 

Carcinogenicidade 

IARC: Nenhum componente deste produto presente a níveis maiores ou iguais a 0.1% 

é identificado como carcinogénio provável, possível ou confirmado pelo IARC. 

Toxicidade reprodutiva 

Dados não disponíveis 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única 

Dados não disponíveis 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida 

Dados não disponíveis 

Perigo de aspiração 

Dados não disponíveis 

Informação adicional 

RTECS: dados não disponíveis 

 

Até onde sabemos, as propriedades químicas, físicas e toxicológicas não foram 

minuciosamente investigadas. 
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SECÇÃO 12: Informação ecológica 

12.1 Toxicidade 

Dados não disponíveis 

12.2 Persistência e degradabilidade 

Dados não disponíveis 

12.3 Potencial de bioacumulação 

Dados não disponíveis 

12.4 Mobilidade no solo 

Dados não disponíveis 

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB 

A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e 

tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0.1% ou 

superior. 

12.6 Outros efeitos adversos 

Dados não disponíveis 

 

 
 
SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

13.1 Métodos de tratamento de resíduos 

Produto 

Propor a entrega de soluções excedentes e não recicláveis a uma empresa idónea de 

tratamento de resíduos.  

Embalagens contaminadas 

Eliminar como produto Não utilizado.  

 

 
 
SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

14.1 Número ONU 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Designação oficial de transporte da ONU 

ADR/RID:  Mercadorias não perigosas 

IMDG:  Not dangerous goods 

IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupo de embalagem 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Perigos para o ambiente 

ADR/RID:  não IMDG Poluente marinho: não IATA: não 

14.6 Precauções especiais para o utilizador 

Dados não disponíveis 

 

 
 
SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria 

de saúde, segurança e ambiente  
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Esta folha de dados de segurança obedece aos requerimentos da Regulamento (CE) No. 

1907/2006. 

International Chemical Weapons Convention 

(CWC) Planos de Produtos Químicos Tóxicos e 

Precursores 

: Não banido e/ou restrito 

REACH - Restrições aplicáveis ao fabrico, à 

colocação no mercado e à utilização de 

determinadas substâncias e preparações 

perigosas e de certos artigos perigosos (Anexo 

XVII) 

: Não banido e/ou restrito 

Regulamentação (EC) No 649/2012 do 

Parlamento europeu e o Conselho sobre a 

importação e exportação de produtos químicos 

perigosos 

: Não banido e/ou restrito 

REACH - Lista de substâncias que suscitam 

elevada preocupação candidatas a autorização 

(artigo 59). 

: Este produto não contém 

substâncias de grande 

preocupação (Regulamento (CE) 

No. 1907/2006 (REACH), artigo 

57). 

Este produto contém uma substância listada no Anexo XIV do regulamento R EACH (CE) 

Nr. 1907/2006. 

Substância listada / Data de 

expiração: 

 

Após a data de expiração, o uso desta substância exige uma autorização o u derrogação, 

por exe mplo o uso em pesquisa e desenvolvimento científicos, incluindo análise de rotina 

ou uso como intermediário. 
 
Regulamentação (EC) No 1005/2009 sobre 

substâncias que empobrecem a camada de 

ozônio 

: Não banido e/ou restrito 

 
 
 

15.2 Avaliação da segurança química 

Para este produto não se realizou uma avaliação de segurança química 

 

 
 
SECÇÃO 16: Outras informações 

Informações adicionais 

Direitos exclusivos, 2018, da Sigma-Aldrich Co. LLC. Permissão concedida para fazer 

número ilimitado de cópias em papel, somente para uso interno. 

Acredita-se que as informações acima estejam correctas, embora não pretendam ser 

totalmente abrangentes, devendo ser usadas apenas como um guia. A informação 

contida neste documento esta baseada no presente estado do nosso conhecimento e é 

aplicável ás precauções de segurança  apropriadas para o produto.  Não representa 

nenhuma garantia das propriedades do produto. A Corporação Sigma-Aldrich e as suas 

companhias afiliadas, não responderão por nenhum dano resultante do manuseio ou do 

contato com o produto acima. Consultar  www.sigma-aldrich.com e/ou o verso da 

factura ou nota que acompanha o produto para tomar conhecimento dos termos 

adicionais e condições de venda. 

A marca no cabeçalho e/ou rodapé deste documento pode não corresponder 

temporariamente ao produto adquirido, uma vez que alteramos a nossa marca. No 

entanto, todas as informações no documento referentes ao produto não sofreram 

alterações e correspondem ao produto encomendado. Para obter mais informações, 

envie um e-mail para mlsbranding@sial.com. 
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FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006 

Versão 6.4 

Data de revisão 17.06.2019 
Data de impressão 23.10.2020 

 
SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 

1.1 Identificadores do produto 

Nome do produto : RPMI-1640 Medium 
 

Referência do Produto : R8755 

Marca : Sigma 

No. REACH : Um número de registo não está disponível para esta substancia, 

já que a substancia ou os seus usos estão isentos do registo, a 

tonelagem anual não requere registo ou este registo está 

previsto para uma data posterior 

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações 

desaconselhadas 

Utilizações 

identificadas 

: Produtos químicos de laboratório, Fabrico de substâncias 

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

Companhia : Merck Life Science S.L. 

Sucursal em Portugal 

Alameda Fernão Lopes 12-4°B 

P-1495-190 ALGÉS 
 
Telefone : +351 21 924 2555 

Número de Fax : +351 21 924 2610 

Email endereço : serviciotecnico@merckgroup.com 

1.4 Número de telefone de emergência 

Núnero de Telefone de 

Emergência 

: +(351) 308 801 773 (CHEMTREC) 800 250 

250 (CIAV) 

 

 

 
 
SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

2.1 Classificação da substância ou mistura 
 
Não é uma substância ou mistura perigosa de acordo com o Regulamento (CE) No. 

1272/2008. 

2.2 Elementos do rótulo 

Não é uma substância ou mistura perigosa de acordo com o Regulamento (CE) No. 

1272/2008. 

2.3 Outros Perigos 

A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis 

e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0.1% ou 

superior. 
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SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

3.2 Misturas 
 
De acordo com a norma aplicável não é necessário divulgar nenhum dos componentes. 

 

 
 
SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros 

Em caso de inalação 

Se for respirado, levar a pessoa para o ar fresco. Se não respirar, dar respiração artificial. 

Em caso de contacto com a pele 

Lavar com sabão e muita água. 

Se entrar em contacto com os olhos 

Lavar os olhos com água como precaução. 

Em caso de ingestão 

Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Enxaguar a boca com água. 

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

Os sintomas e efeitos mais importantes conhecidos descrevem-se na  etiqueta (ver secção 

2.2) e / ou na secção 11 

 

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Dados não disponíveis 

 

 
 
SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

5.1 Meios de extinção 

Meios adequados de extinção 

Utilizar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, pó químico seco ou dióxido de 

carbono. 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Óxidos de carbono, Óxidos de azoto (NOx), Oxidos de fósforo, Cloreto de hidrogénio 

gasoso, Óxidos de potássio, Oxidos de sódio 

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Usar equipamento de respiração autónomo para combate a incêndios, se necessário. 

5.4 Informações adicionais 

Dados não disponíveis 

 

 
 
SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de 

emergência 

Evitar a formação de poeira. Evitar a respiração do vapor/névoa/gas. 

Para a proteção individual ver a secção 8. 

6.2 Precauções a nível ambiental 

Não são necessárias medidas de protecção ambiental especiais. 
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6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Varrer e apanhar com uma pá. Manter em recipientes fechados adequados, para 

eliminação. 

6.4 Remissão para outras secções 

Para eliminação de resíduos ver secção 13. 

 
 
SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

7.1 Precauções para um manuseamento seguro 

Providenciar uma adequada ventilação em locais onde se formem poeiras. 

Ver precauções na secção 2.2 

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Guardar o recipiente herméticamente fechado em lugar seco e bem ventilado. Armazenar 

em local fresco.  

Temperatura recomendada de armazenagem 2 - 8 °C 

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s) 

Aparte dos usos mencionados na secção 1.2 não se estipulam outros usos específicos 

 
 
SECÇÃO 8: Controlo da exposição/ Proteção individual 

8.1 Parâmetros de controlo 

Componentes a controlar com relação ao local de trabalho 

Não contem substâncias com valores limites de exposição profissional. 

8.2 Controlo da exposição 

Controlos técnicos adequados 

Prática geral de higiene industrial. 

Proteção individual 

Protecção ocular/ facial 

Use equipamento de proteção ocular testado e aprovado de acordo com as normas 

governamentais adequadas, tais como NIOSH (US) ou EN 166 (EU). 

Protecção da pele 

Manusear com luvas. As luvas devem ser inspeccionadas antes da utilização. Use 

uma técnica adequada para a remoção das luvas (sem tocar a superfície exterior da 

luva) para evitar o contacto da pele com o produto. Descarte as luvas contaminadas 

após o uso, em conformidade com as leis e boas práticas de laboratório . Lavar e 

secar as mãos. 
 
As luvas de proteção selecionadas têm de estar de acordo com as especificações da 

Diretiva da UE 2016/425 e da norma EN 374 dela derivada. 
 
Protecção do corpo 

Escolher uma protecção para o corpo em relação com o tipo, a concentração e a 

quantidade da substância perigosa, e com o lugar de trabalho específico., O tipo de 

equipamento de protecção deve ser escolhido de acordo com a concentração e a 

quantidade da substância perigosa no local de trabalho. 

Protecção respiratória 

Não é necessária protecção respiratória. Se desejar protecção contra níveis de pó 

incomodativos, use máscaras de pó do tipo N95 (E.U.A.) ou do tipo P1 (EN 143). 

Use respiradores e componentes testados e aprovados por normas governamentais 

apropriadas, tais como as NIOSH (E.U.A.) ou CEN (UE). 
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Controlo da exposição ambiental 

Não são necessárias medidas de protecção ambiental especiais. 

 

 
 
SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

a) Aspeto Forma: pó 

b) Odor Dados não disponíveis 

c) Limiar olfativo Dados não disponíveis 

d) pH Dados não disponíveis 

e) Ponto de fusão/ponto 

de congelação 

Dados não disponíveis 

f) Ponto de ebulição 

inicial e intervalo de 

ebulição 

Dados não disponíveis 

g) Ponto de inflamação Dados não disponíveis 

h) Taxa de evaporação Dados não disponíveis 

i) Inflamabilidade 

(sólido, gás) 

Dados não disponíveis 

j) limites de 

inflamabilidade 

superior / inferior ou 

explosivas 

Dados não disponíveis 

k) Pressão de vapor Dados não disponíveis 

l) Densidade de vapor Dados não disponíveis 

m) Densidade relativa Dados não disponíveis 

n) Hidrossolubilidade Dados não disponíveis 

o) Coeficiente de 

partição: n-

octanol/água 

Dados não disponíveis 

p) Temperatura de 

auto-ignição 

Dados não disponíveis 

q) Temperatura de 

decomposição 

Dados não disponíveis 

r) Viscosidade Dados não disponíveis 

s) Propriedades 

explosivas 

Dados não disponíveis 

t) Propriedades 

comburentes 

Dados não disponíveis 

9.2 Outra informação de segurança 

Dados não disponíveis 
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SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

10.1 Reactividade 

Dados não disponíveis 

10.2 Estabilidade química 

Estável sob as condições recomendadas de armazenamento. 

10.3 Possibilidade de reações perigosas 

Dados não disponíveis 

10.4 Condições a evitar 

Dados não disponíveis 

10.5 Materiais incompatíveis 

Dados não disponíveis 

10.6 Produtos de decomposição perigosos 

Produtos perigosos de decomposição formados durante os incêndios. - Óxidos de carbono, 

Óxidos de azoto (NOx), Oxidos de fósforo, Cloreto de hidrogénio gasoso, Óxidos de 

potássio, Oxidos de sódio 

Outros produtos de decomposição perigosos - Dados não disponíveis 

Em caso de incendio: veja-se secção 5 

 

 
 
SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos 

Toxicidade aguda 

Dados não disponíveis 

Corrosão/irritação cutânea 

Dados não disponíveis 

Lesões oculares graves/irritação ocular 

Dados não disponíveis 

Sensibilização respiratória ou cutânea 

Dados não disponíveis 

Mutagenicidade em células germinativas 

Dados não disponíveis 

Carcinogenicidade 

IARC: Nenhum componente deste produto presente a níveis maiores ou iguais a 0.1% 

é identificado como carcinogénio provável, possível ou confirmado pelo IARC. 

Toxicidade reprodutiva 

Dados não disponíveis 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única 

Dados não disponíveis 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida 

Dados não disponíveis 

Perigo de aspiração 

Dados não disponíveis 

Informação adicional 

RTECS: dados não disponíveis 
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SECÇÃO 12: Informação ecológica 

12.1 Toxicidade 

Dados não disponíveis 

12.2 Persistência e degradabilidade 

Dados não disponíveis 

12.3 Potencial de bioacumulação 

Dados não disponíveis 

12.4 Mobilidade no solo 

Dados não disponíveis 

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB 

A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e 

tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0.1% ou 

superior. 

12.6 Outros efeitos adversos 

Dados não disponíveis 

 

 
 
SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

13.1 Métodos de tratamento de resíduos 

Produto 

Propor a entrega de soluções excedentes e não recicláveis a uma empresa idónea de 

tratamento de resíduos.  

Embalagens contaminadas 

Eliminar como produto Não utilizado.  

 

 
 
SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

14.1 Número ONU 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Designação oficial de transporte da ONU 

ADR/RID:  Mercadorias não perigosas 

IMDG:  Not dangerous goods 

IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupo de embalagem 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Perigos para o ambiente 

ADR/RID:  não IMDG Poluente marinho: não IATA: não 

14.6 Precauções especiais para o utilizador 

Dados não disponíveis 
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SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria 

de saúde, segurança e ambiente  

Esta folha de dados de segurança obedece aos requerimentos da Regulamento (CE) No. 

1907/2006. 
 
 
 

15.2 Avaliação da segurança química 

Para este produto não se realizou uma avaliação de segurança química 

 

 
 
SECÇÃO 16: Outras informações 

Informações adicionais 

Direitos exclusivos, 2018, da Sigma-Aldrich Co. LLC. Permissão concedida para fazer 

número ilimitado de cópias em papel, somente para uso interno. 

Acredita-se que as informações acima estejam correctas, embora não pretendam ser 

totalmente abrangentes, devendo ser usadas apenas como um guia. A informação 

contida neste documento esta baseada no presente estado do nosso conhecimento e é 

aplicável ás precauções de segurança  apropriadas para o produto.  Não representa 

nenhuma garantia das propriedades do produto. A Corporação Sigma-Aldrich e as suas 

companhias afiliadas, não responderão por nenhum dano resultante do manuseio ou do 

contato com o produto acima. Consultar  www.sigma-aldrich.com e/ou o verso da 

factura ou nota que acompanha o produto para tomar conhecimento dos termos 

adicionais e condições de venda. 

A marca no cabeçalho e/ou rodapé deste documento pode não corresponder 

temporariamente ao produto adquirido, uma vez que alteramos a nossa marca. No 

entanto, todas as informações no documento referentes ao produto não sofreram 

alterações e correspondem ao produto encomendado. Para obter mais informações, 

envie um e-mail para mlsbranding@sial.com. 
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FICHA DE INFORMAÇÃO DE 

SEGURANÇA DE PRODUTO 

QUÍMICO 
de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006 

Versão 8.0 
Data da revisão 30.09.2020 

Data de impressão 23.10.2020 

 
SEÇÃO 1: Identificação do produto e da empresa 

1.1 Identificadores do produto 

Nome do produto : PROD IMUNO SORO 100ML -20C 
 

Referência do Produto : S1-M 

No. de catálogo : 637810 

Marca : Millipore 

Número REACH : Um número de registo não está disponível para esta substancia, 

já que a substancia ou os seus usos estão isentos do registo, a 

tonelagem anual não requere registo ou este registo está 

previsto para uma data posterior 

Nº CAS : 999999-99-4 

1.2 Usos identificados da substância ou mistura e usos não recomendados 

Usos identificados : Produtos químicos de laboratório, Manufatura de substâncias 

1.3 Detalhes do fornecedor da Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 

- FISPQ 

Empresa : Merck Life Science S.L. 

Sucursal em Portugal 

Alameda Fernão Lopes 12-4°B 

P-1495-190 ALGÉS 
 
Telefone : +351 21 924 2555 

Número de Fax : +351 21 924 2610 

Endereço de e-mail : serviciotecnico@merckgroup.com 

1.4 Número do telefone de emergência 

Núnero de Telefone de 

Emergência 

: +(351) 308 801 773 (CHEMTREC) 800 250 

250 (CIAV) 

 

 

 
 
SEÇÃO 2: Identificação de perigos 

2.1 Classificação da substância ou mistura 
 
Substância ou mistura não perigosa de acordo com o Regulamento Europeu 1272/2008 

(EC). 

2.2 Elementos do rótulo 

Substância ou mistura não perigosa de acordo com o Regulamento Europeu 1272/2008 

(EC). 
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2.3 Outros Perigos 

Esta substância/mistura não contém componentes que podem ser considerados 

persistentes, bioacumulativos e tóxicos (PBT), ou muito persistentes e muito 

bioacumulativos (vPvB) em níveis a partir de 0,1%. 

 

 
 
SEÇÃO 3: Composição e Informações sobre os ingredientes 

3.1 Substâncias 

Nº CAS : 999999-99-4 
 
De acordo com a norma aplicável não é necessário divulgar nenhum dos componentes. 

 

 
 
SEÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

4.1 Descrição das medidas de primeiros-socorros 

Se inalado 

Após inalação: Exposição ao ar fresco. 

Em caso de contato com a pele 

No caso dum contacto com a pele: Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. 

Enxaguar a pele com água/tomar um duche. 

Em caso de contato com o olho 

Após contacto com os olhos: Enxaguar abundantemente com água. Remova as lentes de 

contato. 

Se ingerido 

Após ingestão: fazer a vítima beber água (dois copos no máximo). Consultar o médico se 

se sentir mal. 

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados 

Os sintomas e efeitos mais importantes conhecidos descrevem-se na  etiqueta (ver secção 

2.2) e / ou na secção 11 

 

4.3 Indicação da atenção médica imediata e do tratamento especial necessário 

dados não disponíveis 

 

 
 
SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio 

5.1 Meios de extinção 

Meios adequados de extinção 

Água Espuma Dióxido de carbono (CO2) Pó seco 

Agentes de extinção inadequados 

Para esta substância/mistura, não há limitações dos agentes de extinção. 

5.2 Riscos especiais resultantes da substância ou da mistura 

Combustível. 

Em caso de incêndio formam-se gases inflamáveis e vapores perigosos. 

5.3 Precauções para bombeiros 

Usar equipamento de respiração autônomo em casos de incêndio. 

5.4 Informações complementares 

Evitar a contaminação da água de superfície e da água subterrânea com a água de 

combate a incêndios. 
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SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento 

6.1 Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência 

Conselho para o pessoal da não emergência: Não respirar vapores nem aerossóis. 

Evacuar a área de perigo, observar os procedimentos de emergência, consultar um 

especialista. 

Para a proteção individual, consultar a seção 8. 

6.2 Precauções ambientais 

Não permitir a entrada do produto nos esgotos. 

6.3 Métodos e materiais de contenção e limpeza 

Cobrir os drenos. Colectar, ligar e bombear fugas para fora. Observar as possíveis 

restricções materiais (ver secções 7 e 10). Absorver  com  aborvente  de  líquidos, p.ex., 

Chemizorb®. Proceder à eliminação de resíduos. Limpar a área afectada. 

6.4 Consulta a outras seções 

Para eliminação de resíduos ver secção 13. 

 
 
SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento 

7.1 Precauções para manuseio seguro 

Ver precauções na secção 2.2 

7.2 Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades 

Herméticamente fechado. 

Armazenar a -20°C. Transporte em gelo seco.  

7.3 Utilizações finais específicas 

Aparte dos usos mencionados na secção 1.2 não se estipulam outros usos específicos 

 
 
SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual 

8.1 Parâmetros de controle 

Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho 

Não contém substâncias com valores limites de exposição ocupacional. 

8.2 Controles da exposição 

Controles apropriados de engenharia 

Mudar a roupa contaminada. Depois de terminar o trabalho, lavar as mãos. 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

 

Proteção para a pele/olhos 

Use equipamento de proteção ocular testado e aprovado de acordo com as normas 

governamentais adequadas, tais como NIOSH (US) ou EN 166 (EU). Óculos de 

segurança 

Proteção para a pele 

não exigido 
 

Proteção respiratória 

Não é necessário, exceto em caso de formação de aerossol. 

Controle da exposição ambiental 

Não permitir a entrada do produto nos esgotos. 
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SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas 

9.1 Informações sobre propriedades físico-químicas básicas 

a) Aspecto Estado físico: líquido 

Cor: âmbar 

b) Odor dados não disponíveis 

c) Limite de Odor dados não disponíveis 

d) pH dados não disponíveis 

e) Ponto de 

fusão/congelamento 

dados não disponíveis 

f) Ponto de ebulição 

inicial e faixa de 

temperatura de 

ebulição 

dados não disponíveis 

g) Ponto de inflamação dados não disponíveis 

h) Taxa de evaporação dados não disponíveis 

i) Inflamabilidade 

(sólido, gás) 

dados não disponíveis 

j) Limites superiores / 

inferiores de 

inflamabilidade ou de 

explosão 

dados não disponíveis 

k) Pressão de vapor dados não disponíveis 

l) Densidade do vapor dados não disponíveis 

m) Densidade relativa dados não disponíveis 

n) Solubilidade em água solúvel 

o) Coeficiente de 

partição (n-

octanol/água) 

dados não disponíveis 

p) Temperatura de 

autoignição 

dados não disponíveis 

q) Temperatura de 

decomposição 

dados não disponíveis 

r) Viscosidade dados não disponíveis 

s) Riscos de explosão dados não disponíveis 

t) Propriedades 

oxidantes 

dados não disponíveis 

9.2 Outra informação de segurança 

dados não disponíveis 

 
 
SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

10.1 Reatividade 

dados não disponíveis 
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10.2 Estabilidade química 

O produto é estável quimicamente sob condições ambiente padrão (temperatura 

ambiente). 

10.3 Possibilidade de reações perigosas 

dados não disponíveis 

10.4 Condições a serem evitadas 

não existem indicações 

10.5 Materiais incompatíveis 

Agentes oxidantes fortes 

10.6 Produtos de decomposição perigosa 

Em caso de incendio: veja-se secção 5 

 

 
 
SEÇÃO 11: Informaçõoes toxicológicas 

11.1 Informações sobre efeitos toxicológicos 

Toxicidade aguda 

dados não disponíveis 

Corrosão/irritação à pele. 

dados não disponíveis 

Lesões oculares graves/irritação ocular 

dados não disponíveis 

Sensibilização respiratória ou à pele 

dados não disponíveis 

Mutagenicidade em células germinativas 

dados não disponíveis 

Carcinogenicidade 

IARC: Nenhum componente deste produto com concentrações maiores ou iguais a 

0,1% é identificado como como carcinogênico provável, possível ou confirmado 

pelo IARC. 

Toxicidade à reprodução 

dados não disponíveis 

Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição única 

dados não disponíveis 

Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição repetida 

dados não disponíveis 

Perigo por aspiração. 

dados não disponíveis 

Informação adicional 

RTECS: dados não disponíveis 

 

 

Até onde sabemos, as propriedades químicas, físicas e toxicológicas não foram 

minuciosamente investigadas. 
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SEÇÃO 12: Informações ecológicas 

12.1 Toxicidade 

dados não disponíveis 

12.2 Persistência e degradabilidade 

dados não disponíveis 

12.3 Potencial bioacumulativo 

dados não disponíveis 

12.4 Mobilidade no solo 

dados não disponíveis 

12.5 Resultados da avaliação PBT e vPvB 

Esta substância/mistura não contém componentes que podem ser considerados 

persistentes, bioacumulativos e tóxicos (PBT), ou muito persistentes e muito 

bioacumulativos (vPvB) em níveis a partir de 0,1%. 

12.6 Outros efeitos adversos 

dados não disponíveis 

 

 
 
SEÇÃO 13: Considerações sobre tratamento e disposição 

13.1 Métodos de tratamento de resíduos 

Produto 

O material residual deve ser eliminado de acordo com os regulamentos nacionais e locais. 

Deixar os produtos químicos nos recipientes originais.  Não misturar com outros materiais 

residuais. Manusear os recipientes não limpos como o próprio produto. Ver 

www.retrologistik.com para consultar os processos relativos à devolução de produtos 

químicos e contentores ou entrar em contacto connosco se  tiver outras perguntas. 

Directiva relativa aos resíduos 2008/98/CE nota.  

 

 
 
SEÇÃO 14: Informações sobre transporte 

14.1 Número ONU 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Nome de embarque correto da ONU 

ADR/RID:  Mercadorias não perigosas 

IMDG:  Not dangerous goods 

IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Classes de riscos de transporte 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupo de embalagem 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Perigos ambientais 

ADR/RID:  não IMDG Poluente marinho: não IATA: não 

14.6 Precauções especiais para os usuários 

 

Informações complementares 

Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte. 
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SEÇÃO 15: Regulamentações 

15.1 Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou 

mistura  

Esta ficha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (UE) nº 

1907/2006. 
 
 
 

15.2 Avaliação de segurança química 

Para este produto não se realizou uma avaliação de segurança química 

 

 
 
SEÇÃO 16: Outras informações 

Informações complementares 

Acredita-se que as informações acima estejam correctas, embora não pretendam ser 

totalmente abrangentes, devendo ser usadas apenas como um guia. A informação 

contida neste documento esta baseada no presente estado do nosso conhecimento e é 

aplicável ás precauções de segurança  apropriadas para o produto.  Não representa 

nenhuma garantia das propriedades do produto. A Corporação Sigma-Aldrich e as suas 

companhias afiliadas, não responderão por nenhum dano resultante do manuseio ou do 

contato com o produto acima. Consultar  www.sigma-aldrich.com e/ou o verso da 

factura ou nota que acompanha o produto para tomar conhecimento dos termos 

adicionais e condições de venda. 

Direitos exclusivos, 2020, da Sigma-Aldrich Co. LLC. Permissão concedida para fazer 

número ilimitado de cópias em papel, somente para uso interno. 

A marca no cabeçalho e/ou rodapé deste documento pode não corresponder 

temporariamente ao produto adquirido, uma vez que alteramos a nossa marca. No 

entanto, todas as informações no documento referentes ao produto não sofreram 

alterações e correspondem ao produto encomendado. Para obter mais informações, envie 

um e-mail para mlsbranding@sial.com. 
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SECÇÃO 1. Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 

1.1 Identificador do produto 

No. de catálogo 9Q05FD 

Millipore referência SCT122 

Nome do produto GelRed® Nucleic Acid Stain (10,000X DMSO) 

 

Número de registo REACH Este produto é uma mistura. Número de inscrição REACH ver o 

capítulo 3. 

 

 

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 

Utilizações identificadas Pesquisa e análise em bioquímica 

 Para informações adicionais, por favor consulte o portal Merck 

Chemicals (www.merckgroup.com). 

 

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

Companhia Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Alemanha * Tel: +49 6151 72-2440 

Departamento responsável LS-QHC * e-mail: prodsafe@merckgroup.com 

 

1.4 Número de telefone de 

emergência 

CIAV, Centro de Informação Antivenenos, Rua Almirante Barroso, 36 

1000-013 Lisboa * Tel. Urgência (Consultas): 808 250 143 

 

SECÇÃO 2. Identificação dos perigos 

2.1 Classificação da substância ou mistura 

Esta mistura não está classificada como perigosa de acordo com a legislação da União Europeia. 

 

2.2 Elementos do rótulo 

Rótulo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008) 

 

Não é uma substância ou mistura perigosa de acordo com o Regulamento (CE) No. 1272/2008. 
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2.3 Outros perigos 

Não conhecidos. 

 

SECÇÃO 3. Composição/informação sobre os componentes 

Natureza química Solução em DMSO. 

3.1 Substância 

Não aplicável 

 

3.2 Mistura 
 

 

 

Observações Ingredientes não perigosos de acordo com a Regulamento (CE) 

No. 1907/2006. 

 

 

SECÇÃO 4. Medidas de primeiros socorros 

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros 

Após inalação: Exposição ao ar fresco. 

 

No caso dum contacto com a pele: Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar 

a pele com água/tomar um duche. 

 

Após contacto com os olhos: Enxaguar abundantemente com água. Retirar as lentes de 

contacto. 

 

Após ingestão: fazer a vítima beber água (dois copos no máximo). Consultar o médico se se 

sentir mal. Administração posterior de: Carvão activado (20-40 g, numa suspensão a 10 %). 

 

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

efeitos irritantes, pertubações do SNC, Náusea, Dor de cabeça, Cançaço 

 

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Laxante: Sulfato de sódio (1 colha de sopa / 1/4 litro de água). 

 

SECÇÃO 5. Medidas de combate a incêndios 

5.1 Meios de extinção 

Meios adequados de extinção

Água, Espuma, Dióxido de carbono (CO2), Pó seco 
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Meios inadequados de extinção

Para esta substância/mistura, não há limitações dos agentes de extinção. 

 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Combustível. 

Os vapores são mais pesados que o ar e podem espalhar-se junto ao solo. 

Em  caso  de forte aquecimento podem formar-se misturas explosivas com o ar. 

Em caso de incêndio formam-se gases inflamáveis e vapores perigosos. 

O fogo pode provocar o desenvolvimento de: 

Óxidos de enxofre 

 

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Equipamento especial de protecção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio

Não ficar na zona de perigo sem aparelhos respiratórios autónomos apropriados para 

respiração  independente do ambiente. De forma a evitar o contacto com a pele, mantenha uma 

distância de segurança e utilize vestuário protetor adequado. 

 

Outras informações

Conter os gases/vapores/névoas com jactos de água. Evitar contaminar água de superfície ou a 

água subterrânea com a água de extinção. Remover o recipiente da zona de perigo; arrefecer 

com água. 

 

SECÇÃO 6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência 

Conselho para o pessoal da não emergência: Não respirar os vapores, aerossóis. Evacuar a 

área de perigo, observar os procedimentos de emergência, consultar um especialista. 

 

Conselho para o pessoal responsável pela resposta à emergência: 

 

Equipamento de protecção, ver secção 8. 

 

6.2 Precauções a nível ambiental 

Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos. 

 

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 
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Cobrir os drenos. Colectar, ligar e bombear fugas para fora. Observar as possíveis restricções 

materiais (ver secções 7 e 10). Absorver  com  aborvente  de  líquidos, p.ex., Chemizorb®. 

Proceder à eliminação de resíduos. Limpar a área afectada. 

 

6.4 Remissão para outras secções

Indicação sobre tratamento de resíduos, ver secção 13. 

 

SECÇÃO 7. Manuseamento e armazenagem 

7.1 Precauções para um manuseamento seguro 
 

Informação para um manuseamento seguro

Observar os avisos das etiquetas. 

 

Orientação para prevenção de Fogo e Explosão

Guardar longe de chamas, superfícies aquecidas e fontes de ignição. Evitar acumulação de 

cargas electrostáticas. 

 

Medidas de higiene

Mudar a roupa contaminada. Depois de terminar o trabalho, lavar as mãos. 

 

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Condições de armazenagem

Herméticamente fechado. 

 

Temperatura recomendada de armazenagem, consulte na etiqueta de produto. 

 

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Para além dos usos mencionados na secção 1.2, não são previstos outros usos específicos. 

 

SECÇÃO 8. Controlo da exposição/ Proteção individual 

8.1 Parâmetros de controlo 

Não contém substâncias com valores limites de exposição profissional. 

 

8.2 Controlo da exposição 

 

Medidas de planeamento 
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As medidas técnicas e as operações de trabalho adequadas devem ter prioridade em relação ao 

uso de equipamento de protecção pessoal. 

Ver secção 7.1. 

 

Medidas de protecção individual 

As características dos meios de protecção para o corpo devem ser seleccionadas em função da 

concentração e da quantidade das substâncias tóxicas de acordo com as condições específicas 

do local de trabalho. A resistência dos meios de protecção aos agentes químicos deve ser 

esclarecida junto dos fornecedores. 

 

Protecção ocular/ facial

Óculos de segurança 

 

Protecção das mãos

contacto total: 

 Substância de luva: policloroprene 

 Espessura das luvas: 0,65 mm 

 Pausa através do 

tempo: 

480 min 

contacto com salpicos: 

 Substância de luva: látex natural 

 Espessura das luvas: 0,6 mm 

 Pausa através do 

tempo: 

240 min 

 

As luvas de protecção a usar têm que obedecer às especificações da directiva EC 89/686/EEC 

e do padrão resultante  EN374, por exemplo KCL 720 Camapren® (contacto total), KCL 706 

Lapren® (contacto com salpicos). 

Esta recomendação aplica-se apenas ao produto descrito na ficha de dados de segurança por 

nós fornecida bem como para a aplicação especificada. Quando houver dissolução ou mistura 

com outras substâncias e sob as devidas condições houver desvios aos descritos na EN374, por 

favor, contactar o fornecedor de luvas com marcação CE (ex: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 

Internet: www.kcl.de). 

 

Outro equipamento de protecção

Tecido protector anti-estático retardador de chama. 
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Protecção respiratória

necessário em caso de formação de vapores/aerossóis. 

Tipo de Filtro recomendado: Filtro A 

O empresário tem de garantir que a manutenção, limpeza e teste de equipamentos de proteção 

respiratória são realizados de acordo com as instruções do produtor. Estas medidas devem ser 

devidamente documentadas. 

 

Controlo da exposição ambiental

Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos. 

 

SECÇÃO 9. Propriedades físico-químicas 

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Forma líquido 

 

Cor vermelho 

 

Odor Nenhum odor forte conhecido. 

 

Limiar olfativo Não existe informação disponível.  

 

pH  Não existe informação disponível. 

 

Ponto de fusão Não existe informação disponível. 

 

Ponto de ebulição/intervalo de 

ebulição 

189 °C  

a  1.013 hPa  

 

Ponto de inflamação 87 °C  

Método: c.c. 

(Dimetilsulfóxido) 

 

Taxa de evaporação Não existe informação disponível. 
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Inflamabilidade (sólido, gás) Não existe informação disponível. 

 

Limite inferior de explosão Não existe informação disponível. 

 

Limite superior de explosão Não existe informação disponível. 

 

Pressão de vapor Não existe informação disponível. 

 

Densidade relativa do vapor Não existe informação disponível. 

 

Densidade 1,1 gr/cm3 

a 20 °C  

 

Densidade relativa Não existe informação disponível. 

 

Hidrossolubilidade a 20 °C  

miscível 

 

Coeficiente de partição: n-

octanol/água 

Não existe informação disponível. 

 

Temperatura de auto-ignição Não existe informação disponível. 

 

Temperatura de decomposição Não existe informação disponível. 

 

Viscosidade, dinâmico Não existe informação disponível. 

 

Propriedades explosivas Não classificado como explosivo. 

 

Propriedades comburentes não 

 

9.2 Outras informações 

não 

 

SECÇÃO 10. Estabilidade e reatividade 

10.1 Reactividade 
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Em  caso  de forte aquecimento podem formar-se misturas explosivas com o ar. 

Uma gama de aproximadamente 15 Kelvin abaixo do ponto flash é considerada como crítica. 

 

10.2 Estabilidade química 

higroscópico 

 

10.3 Possibilidade de reações perigosas 

Perigo de explosão am presença de: 
 

acetiletoses, halogenetos orgânicos, percloratos, Cloretos ácidos, halogenetos de não metais, 

compostos de ferro-(III), nitratos, fluoretos, cloratos, hidretos, ácido perclórico, Oxidos de fósforo, 

Ácido nítrico, compostos de prata, compostos de silício, silanos, halogenetos ácidos 
 

Reacção exotérmica com: 
 

compostos de boro, halogenatos, Potássio, sódio, Agentes oxidantes fortes, halogenetos de 

fósforo, redutores fortes, Cloretos ácidos, Ácidos fortes, sal de prata, dióxido de azoto 
 

Risco de inflamação ou formação de gases ou vapores inflamáveis com: 
 

permanganato de potássio 

 

10.4 Condições a evitar 

Forte aquecimento. 

 

10.5 Materiais incompatíveis 

diversos materiais plásticos, Metais 

 

10.6 Produtos de decomposição perigosos 

em caso de incêndio: vide o capítulo 5°. 

 

SECÇÃO 11. Informação toxicológica 

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos 

Mistura 
 

Toxicidade aguda por via oral

Informação não disponível. 
 

Toxicidade aguda por via inalatória

Informação não disponível. 
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Toxicidade aguda por via cutânea

Informação não disponível. 
 

Irritação cutânea

 

Possiveis concequências: irritação ligeira 
 

Irritação ocular

 

Possiveis concequências: irritação ligeira 
 

Sensibilização

Informação não disponível. 
 

Mutagenicidade em células germinativas

Informação não disponível. 
 

Carcinogenicidade

Informação não disponível. 
 

Toxicidade reprodutiva

Informação não disponível. 
 

Teratogenicidade

Informação não disponível. 
 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

Informação não disponível. 
 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

Informação não disponível. 
 

Perigo de aspiração

Informação não disponível. 

 

11.2 Outras informações 

Sintomas possíveis: 

Depois da ingestão: 

pertubações do SNC, Náusea, Cançaço, Dor de cabeça 

Possiveis concequências: 

Danos em: 

Fígado, Rim 
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Contudo, quando o produto é manuseado adequadamente é pouco provável a ocorrência de 

efeitos perigosos. 

Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. 

 

 

SECÇÃO 12. Informação ecológica 

Mistura 
 

12.1 Toxicidade 

Não existe informação disponível. 
 

12.2 Persistência e degradabilidade 

Não existe informação disponível. 
 

12.3 Potencial de bioacumulação 

Não existe informação disponível. 
 

12.4 Mobilidade no solo 

Não existe informação disponível. 
 

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

A(s) substância(s) na mistura não atende(m) aos critérios para PBT ou vP vB de acordo com o 

regulamento (CE) n° 1907/2006, anexo XIII, ou não foi realizada uma avaliação PVT/vPvB. 
 

12.6 Outros efeitos adversos

A descarga no meio ambiente deve ser evitada. 
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SECÇÃO 13. Considerações relativas à eliminação 

Métodos de tratamento de resíduos

O material residual deve ser eliminado de acordo com os regulamentos nacionais e locais. 

Deixar os produtos químicos nos recipientes originais.  Não misturar com outros materiais 

residuais. Manusear os recipientes não limpos como o próprio produto. 

 

Ver www.retrologistik.com para consultar os processos relativos à devolução de produtos 

químicos e contentores ou entrar em contacto connosco se  tiver outras perguntas. 

 

Directiva relativa aos resíduos 2008/98/CE nota. 

 

SECÇÃO 14. Informações relativas ao transporte 

Transporte rodoviário (ADR/RID)

14.1 - 14.6 Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte. 

Transporte fluvial (ADN) 

Não relevante 

Transporte aéreo (IATA)

14.1 - 14.6 Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte. 

Transporte marítimo (IMDG)

14.1 - 14.6 Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte. 

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o 

Código IBC 

Não relevante 
 

 

SECÇÃO 15. Informação sobre regulamentação 

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 
segurança e ambiente 

Regulamentos UE 

Legislação sobre acidentes 

graves 

SEVESO III  

Não aplicável 
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Regulamento (CE) N.º 1005/2009 relativo às 

substâncias que empobrecem a camada de ozono 

não regulado 

 

Regulamento (CE) Nº 850/2004 do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 29 d e abril de 2004 

sobre poluentes orgânicos persistentes e diretiva 

de alteração 79/117/CEE 

não regulado 

 

Substâncias que suscitam elevada preocupação 

(SVHC) 

Este produto não contém substâncias que 

suscitam elevada preocupação de acordo 

com a regulamentação (EC) nº 1907/2006 

(REACH), artigo 57, em concentração 

superior ao limite regulatório respectivo de 

≥ 0,1 % (p/p). 
 

Legislação nacional 

Classe de armazenagem 10 - 13 

 

15.2 Avaliação da segurança química 
 

Não foi realizada uma avaliação de segurança química conforme a regulamentação UE REACH 

Nº 1907/2006 para este produto. 

 

SECÇÃO 16. Outras informações 

 

Recomendações de formação profissional 

Providenciar aos operadores de informação, instrução e formação adequadas. 

 

Rótulo 

Palavra-sinal

Atenção 

 

Advertências de perigo

H227 Líquido combustível. 
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Legenda com a explicação das abreviaturas e siglas utilizadas na ficha de dados de segurança 

As abreviações e acrónimos usados podem ser consultados em http://www.wikipedia.org. 

 

Representante nacional 

Merck Farma e Quimica, S.A.* Rua Alfredo da Silva, 3-C * P-1300-040 Lisboa* Tel.: +351 (21) 

3613 500 * Fax: +351 (21) 3613 665 * merck@merck.pt 

 
 

As indicações baseiam-se no nível actual dos nossos conhecimentos e servem  para a caracterização do produto no 

que se refere às medidas de segurança a tomar. Estas indicações não implicam qualquer garantia de propriedades do 

produto descrito. 

 























23/10/2020 Hanks’ Balanced Salt solution With sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | Sigma-Aldrich

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/h9269?lang=pt&region=PT 1/4

Portugal Início  H9269 - Solução de sal balanceado de Hanks

Recomendações de produto

SDS Produtos Similares

SKU - Tamanho da EmbalagemDisponibilidade Tamanho de EmbalagemQuantidade

H9269-100ML Disponível para enviar no 23.10.2020 - DE100 mL 0

H9269-500ML Previsão de entrega em 24.11.2020 - DE 500 mL 0

H9269-1L Previsão de entrega em 06.01.2021 - DE 1 L 0

H9269-6X500ML Previsão de entrega em 25.11.2020 - DE 6 x 500 mL 0

H9269-6X1L Previsão de entrega em 09.11.2020 - DE 6 x 1 L 0

H9269 Sigma-Aldrich

Solução de sal balanceado de Hanks
Com bicarbonato de sódio, líquido, esterilizado filtrado, adequado para cultura de células

Grandes encomendas? ADICIONAR AO CARRINHO


H9394
Sigma-Aldrich
Solução de sal balanceado de
Hanks
Modificado, com bicarbonato de
sódio, sem clo ...

H8264
Sigma-Aldrich
Solução de sal balanceado de
Hanks
Modificado, com bicarbonato de
sódio, sem vermelho de fenol, ...

55037C
SAFC
Solução de sal balanceado de
Hanks
HBSS modificado, com cálcio,
com magnésio, sem ph ...

H6648
Sigma-Aldrich
Solução de sal balanceado de
Hanks
Modificado, com bicarbonato de
sódio, sem vermelho de fenol, ...

H4641
Sigma-Aldrich
Solução de sal balanceada de
Hanks 10x
Sem cloreto de cálcio, sulfato de
magnésio e sódio ...

Propriedades
Categorias relacionadas Soluções e misturas de sal balanceadas , soluções

de sal tamponado , cultura celular , meio de cultura
celular , meio clássico e sais ,
Mais...

Nível de qualidade  300

esterilidade  esterilizado filtrado

Formato  líquido

formulários)  cultura de células | mamífero: adequado

impurezas  endotoxina, testada

componentes  glicose: 1,0 g / L (Dextro) 
 vermelho de fenol: 0,011 g / L 

 NaHCO 3 : 0,35 g / L

enviado em  ambiente

RIDADR NONH para todos os modos de transporte

WGK Alemanha WGK 1

Informação de Segurança
Certificado de Análise (COA)

Como inserir um número de lote

Cotação-Pedido de Produtos à Granel SDS

Documentos

Digite o número de lote
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Ponto de Fulgor (F) Não aplicável

Ponto de Fulgor (C) Não aplicável

Especificação Técnica H9269 - Formulação (32 KB)

Os clientes também viram

  

H6136
SAFC
Hanks’ Balanced Salts
Without sodium bicarbonate,
powder, suitable for cell culture

H2387
SAFC
Hanks’ Balanced Salts
Modified, without calcium
chloride, magnesium sulfate
and sodium bicarbonate,
powder, suitable for cell culture

H4891
SAFC
Hanks’ Balanced Salts
Modified, without calcium
chloride, magnesium sulfate,
phenol red and sodium
bicarbonate, powder, suitable
f

E2888
Sigma-Aldrich
Earle’s Balanced Salts
With sodium bicarbonate, liquid,
sterile-filtered, suitable for cell
culture

D8662
Sigma-Aldrich
Dulbecco’s Phosphate
Buffered Saline
With MgCl2 and CaCl2, liquid,
sterile-filtered, suitable for cell
culture

Artigos e Protocolos

Protocols

Cultrex® 3-D Spheroid Fluorometric Proliferation/Viability Assay Protocol
Current in vitro tumor models lack either a physiological context and/or reproducible format for evaluating tumor cells in vitro. At present, the most popular method for compound screening and pathwa...
Keywords: Cancer, Cell culture, Cell proliferation, Diagnostic, Diffusion, Gene expression, Genetic, Microscopy

Cultrex® 96-Well 3D Spheroid BME Cell Invasion Assay Protocol
The 96 Well 3D Spheroid BME Cell Invasion Assay offers a standardized, three dimensional, high content format for quantitating the degree to which invasive cells penetrate a barrier, consisting of ba...
Keywords: Adhesion, Cancer, Cell culture, Centrifugation, Diagnostic, Genetic, Microscopy, Polymerization reactions

Related Content

Cell Culture Troubleshooting Guide
Cell culture has become one of the most fundamental techniques for modeling biological systems, and is of increasing importance in the biotechnology and pharmaceutical sectors as well as an essential...
Keywords: Antibiotics, Apoptosis, Cell attachment, Cell culture, Cryopreservation, Filtration, Growth factors, Pharmaceutical, Phase transitions
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Parthenolide reduces the frequency of ABCB5-positive cells and clonogenic capacity of melanoma cells from anchorage independent melanospheres.
Malgorzata Czyz et. al
Cancer biology & therapy, 14(2), undefined (2012-11-30)
Growing evidence suggests that the cancer stem cell phenotype in melanoma is dynamically regulated. Therefore, effective therapies have to target simultaneously bulk tumor cells and melanoma stem-like
cells. The aim of the present study was to invest...Read More
 
read abstract
 
Flagellin-dependent and -independent inflammatory responses following infection by enteropathogenic Escherichia coli and Citrobacter rodentium.
Mohammed A Khan et. al
Infection and immunity, 76(4), undefined (2008-1-30)
Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) and the murine pathogen Citrobacter rodentium belong to the attaching and effacing (A/E) family of bacterial pathogens. These noninvasive bacteria infect intestinal
enterocytes using a type 3 secretion system ...Read More
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The chemokines CXCL12 and CXCL14 differentially regulate connective tissue markers during limb development.
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Sonya Nassari et. al
Scientific reports, 7(1), undefined (2017-12-10)
Connective tissues (CT) support and connect organs together. Understanding the formation of CT is important, as CT deregulation leads to fibrosis. The identification of CT specific markers has contributed to
a better understanding of CT function duri...Read More
 
read abstract
 
SORLA regulates endosomal trafficking and oncogenic fitness of HER2.
Mika Pietilä et. al
Nature communications, 10(1), undefined (2019-5-30)
The human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) is an oncogene targeted by several kinase inhibitors and therapeutic antibodies. While the endosomal trafficking of many other receptor tyrosine kinases
is known to regulate their oncogenic signalli...Read More
 
read abstract
 
A critical role for Neurofascin in regulating action potential initiation through maintenance of the axon initial segment.
Barbara Zonta et. al
Neuron, 69(5), undefined (2011-3-9)
The axon initial segment (AIS) is critical for the initiation and propagation of action potentials. Assembly of the AIS requires interactions between scaffolding molecules and voltage-gated sodium channels, but
the molecular mechanisms that stabilize...Read More
 
read abstract
 
Chitosan nanoparticles act as an adjuvant to promote both Th1 and Th2 immune responses induced by ovalbumin in mice.
Zheng-Shun Wen et. al
Marine drugs, 9(6), undefined (2011-7-13)
The study was conducted to investigate the promoted immune response to ovalbumin in mice by chitosan nanoparticles (CNP) and its toxicity. CNP did not cause any mortality or side effects when mice were
administered subcutaneously twice with a dose of...Read More
 
read abstract
 
Chronic antidiabetic sulfonylureas in vivo: reversible effects on mouse pancreatic beta-cells.
Maria Sara Remedi and Colin G Nichols
PLoS medicine, 5(10), undefined (2008-10-31)
Pancreatic beta-cell ATP-sensitive potassium (K ATP) channels are critical links between nutrient metabolism and insulin secretion. In humans, reduced or absent beta-cell K ATP channel activity resulting
from loss-of-function K ATP mutations induces ...Read More
 
read abstract
 
GDF15 Provides an Endocrine Signal of Nutritional Stress in Mice and Humans.
Satish Patel et. al
Cell metabolism, 29(3), undefined (2019-1-15)
GDF15 is an established biomarker of cellular stress. The fact that it signals via a specific hindbrain receptor, GFRAL, and that mice lacking GDF15 manifest diet-induced obesity suggest that GDF15 may play
a physiological role in energy balance. We ...Read More
 
read abstract
 
Whole snake venoms: Cytotoxic, anti-metastatic and antiangiogenic properties.
Harald Kerkkamp et. al
Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, 150, undefined (2018-5-16)
Currently, biological and organic substances are screened in order to find a new generation of therapeutics active against cancer. Previous research has identified promising candidate peptides in snake
venom. In this study, venoms from different snak...Read More
 
read abstract
 
Autocrine activin A signalling in ovarian cancer cells regulates secretion of interleukin 6, autophagy, and cachexia.
Kristine Pettersen et. al
Journal of cachexia, sarcopenia and muscle, 11(1), undefined (2019-8-23)
The majority of patients with advanced cancer develop cachexia, a weight loss syndrome that severely reduces quality of life and limits survival. Our understanding of the underlying mechanisms that cause
the condition is limited, and there are curren...Read More
 
read abstract
 
A single-amino-acid substitution in a polymerase protein of an H5N1 influenza virus is associated with systemic infection and impaired T-cell activation in mice.
Jamie L Fornek et. al
Journal of virology, 83(21), undefined (2009-8-21)
The transmission of H5N1 influenza viruses from birds to humans poses a significant public health threat. A substitution of glutamic acid for lysine at position 627 of the PB2 protein of H5N1 viruses has been
identified as a virulence determinant. We...Read More
 
read abstract
 
A balanced diet is necessary for proper entrainment signals of the mouse liver clock.
Akiko Hirao et. al
PloS one, 4(9), undefined (2009-9-10)
The peripheral circadian clock in mice is entrained not only by light-dark cycles but also by daily restricted feeding schedules. Behavioral and cell culture experiments suggest an increase in glucose level as a
factor in such feeding-induced entrain...Read More
 
read abstract
 
Feeding cues and injected nutrients induce acute expression of multiple clock genes in the mouse liver.
Hideaki Oike et. al
PloS one, 6(8), undefined (2011-9-9)
The circadian clock is closely associated with energy metabolism. The liver clock can rapidly adapt to a new feeding cycle within a few days, whereas the lung clock is gradually entrained over one week.
However, the mechanism underlying tissue-specif...Read More
 
read abstract
 
The environmental obesogen bisphenol A increases macrophage self-renewal.
Grace Ampem et. al
Cell and tissue research, 378(1), undefined (2019-4-24)
Self-renewal of macrophages is important for the healthy development and replenishment of tissue-resident macrophage pools. How this mechanism is controlled by endocrine signals is still largely
unexplored. Here, we show that the endocrine disruptor ...Read More
 
read abstract
 
Adhesion of Candida albicans to endothelial cells under physiological conditions of flow.
Sarah E W Grubb et. al
Infection and immunity, 77(9), undefined (2009-7-8)
Candida albicans is a commensal organism that under certain circumstances can become pathogenic. During systemic infection C. albicans is disseminated via the circulation to distant organs, where it
causes multiple organ failure. Despite the severity...Read More
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BR122548
Aldrich

BRAND® laboratory bottle,
graduated with screw cap
capacity 250 mL

BR122562
Aldrich

BRAND® laboratory bottle,
graduated with screw cap
capacity 1000 mL

86455
Millipore

Tergitol™-7 Agar
for microbiology, NutriSelect™ Plus

KK4752
Roche
KAPA PROBE FAST One-Step
Universal

S1M
Sigma-Aldrich
Human Serum, Normal, 100 ml
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Portugal Início  R5886 - Meio RPMI-1640

Recomendações de produto

SDS Produtos Similares

SKU - Tamanho da EmbalagemDisponibilidade Tamanho de EmbalagemQuantidade

R5886-100ML Disponível para enviar no 23.10.2020 - DE 100 mL 0

R5886-500ML Previsão de entrega em 24.11.2020 - DE 500 mL 0

R5886-6X500ML Disponível para enviar no 23.10.2020 - DE6 x 500 mL 0

R5886-24X500ML Disponível para enviar no 23.10.2020 - DE24 x 500 mL 0

R5886 SAFC

RPMI-1640 Médio
Modificação HEPES, com HEPES 25 mM, sem eu-glutamina., líquido, esterilizado por filtração, adequado para cultura de células

 Número MDL MFCD00217820  NACRES NA.75

Grandes encomendas? ADICIONAR AO CARRINHO


R7388
Sigma-Aldrich
RPMI-1640 Médio
Modificado, com HEPES 20 mM
e eu-glutamina, com ...

R5158
Sigma-Aldrich
RPMI-1640 Médio
Modificação HEPES, com
HEPES 25 mM e L-glutami ...

R8758
SAFC
RPMI-1640 Médio
Com eu-glutamina e bicarbonato
de sódio, liqui ...

R0883
Sigma-Aldrich
RPMI-1640 Médio
Com bicarbonato de sódio, sem
eu-glutamina, ...

R6504
Sigma-Aldrich
RPMI-1640 Médio
Com eu-glutamina, sem
bicarbonato de sódio, ...

Propriedades
Categorias relacionadas Apoptose e ciclo celular , biologia celular , Cultura

Celular , celular Meios de Cultura , Sinalização
Celular e Neuroscience ,
Mais...

Nível de qualidade  300

esterilidade  esterilizado filtrado

Formato  líquido

formulários)  cultura de células | mamífero: adequado

impurezas  endotoxina, testada

faixa de pH  > 7,2

componentes  L-glutamina: não 
 NaHCO 3 : sim 

 
piruvato de sódio: não 

 HEPES: 
 vermelho de fenol 25 mM : sim

enviado em  ambiente

temperatura de armazenamento  2-8 ° C

Mostrar menos propriedades 

Descrição
Inscrição
RPMI 1640 Medium foi desenvolvido no Roswell Park Memorial Institute em 1966 por Moore e seus colegas de trabalho. Uma modificação do meio 5A McCoy, foi
formulado para suportar células linfoblastóides em cultura em suspensão, mas desde então demonstrou suportar uma grande variedade de células que são
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dependentes de ancoragem. Originalmente planejado para ser usado com um suplemento de soro, RPMI 1640 demonstrou suportar várias linhas de células na
ausência de soro. Também tem sido amplamente utilizado em protocolos de fusão e no crescimento de células híbridas.

Outras notas
Este meio RPMI-1640 é suplementado com HEPES. HEPES é um tampão fisiológico do Good que ajuda a fornecer um pH médio mais estável do que os tampões de
bicarbonato.

Ligação
Precisa de FBS? Podemos ajudar no seu planejamento de soro. Visite o Planeador de Soro para obter mais informações.

RIDADR NONH para todos os modos de transporte
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Serena De Lucia et. al
PloS one, 13(1), undefined (2018-1-18)
Artemisinin resistance is a major threat to malaria control efforts. Resistance is characterized by an increase in the Plasmodium falciparum parasite clearance half-life following treatment with artemisinin-
based combination therapies (ACTs) and an i...Read More
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Portugal Início  R8755 - Meio RPMI-1640

Recomendações de produto

SDS  Especificação Técnica  Folha de informações do produto (PDF) Produtos Similares

SKU - Tamanho da EmbalagemDisponibilidade Tamanho de EmbalagemQuantidade

R8755-10L Disponível para enviar no 23.10.2020 - DE 10 L 0

R8755-10X1L Disponível para enviar no 23.10.2020 - DE10 x 1 L 0

R8755 Sigma-Aldrich

RPMI-1640 Médio
Modificado, com eu-glutamina, sem vermelho de fenol e bicarbonato de sódio, em pó, adequado para cultura de células

 Número MDL MFCD00217820  NACRES NA.75

Grandes encomendas? ADICIONAR AO CARRINHO


R6504
Sigma-Aldrich
RPMI-1640 Médio
Com eu-glutamina, sem
bicarbonato de sódio, ...

R7509
Sigma-Aldrich
RPMI-1640 Médio
Modificado, com bicarbonato de
sódio, sem eu-g ...

R1383
Sigma-Aldrich
RPMI-1640 Médio
Com eu-glutamina, sem glicose
e sódio b ...

R8758
SAFC
RPMI-1640 Médio
Com eu-glutamina e bicarbonato
de sódio, liqui ...

R7755
SAFC
RPMI-1640 Médio

AutoMod 
™

 , sem L-glutamina e
bic ...

Propriedades
Categorias relacionadas Apoptose e ciclo celular , biologia celular , Cultura

Celular , celular Meios de Cultura , Sinalização
Celular e Neuroscience ,
Mais...

esterilidade  estéril

Formato  em pó

formulários)  cultura de células | mamífero: adequado

componentes  vermelho de fenol: não 
 NaHCO 3 : não 

 
L-glutamina: sim 

 piruvato de sódio: não 
 HEPES: não

enviado em  ambiente

temperatura de armazenamento  2-8 ° C

Descrição
Inscrição
O meio RPMI-1640 é usado para as seguintes aplicações: 

• Usado em meio de cultura de células: células de timoma de murino EL-4 foram cultivadas em meio RPMI 1640 suplementado com outros componentes 
[7]

 

• Usado para a infecção micobacteriana de esplenócitos (sem antibiótico Meio RPMI 1640) 
[1]

• Usado para isolamento e cultura de células 
[4] [2]

• Usado em meio de cultura (como um dos componentes) durante a separação e cultura de linfócitos, Ensaio ELISPOT, Ensaio de Proliferação Ex Vivo 
[3]

• Usado em meio para a expressão do gene gp39 e ensaios de ligação de imunoglobuína CD40 
[8]

• Usado para a preparação de agentes antifúngicos 
[5] [6]
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RPMI 1640 Medium foi desenvolvido no Roswell Park Memorial Institute em 1966 por Moore e seus colegas de trabalho. Uma modificação do meio 5A McCoy, foi
formulado para suportar células linfoblastóides em cultura em suspensão, mas desde então demonstrou suportar uma grande variedade de células que são
dependentes de ancoragem. Originalmente planejado para ser usado com um suplemento de soro, RPMI 1640 demonstrou suportar várias linhas de células na
ausência de soro. Também tem sido amplamente utilizado em protocolos de fusão e no crescimento de células híbridas.

Quantidade
Formulado para conter 10,4 gramas de pó por litro de meio.

Reconstituição
Suplemento com bicarbonato de sódio 2,0 g / L.

Outras notas
O vermelho de fenol demonstrou interferir no crescimento de algumas células em densidades clonais. Use este meio ao trabalhar com células-tronco ou ao cultivar
células em baixas densidades. Também recomendado para uso em diagnóstico in vitro.

RIDADR NONH para todos os modos de transporte

WGK Alemanha WGK 2

Ponto de Fulgor (F) Não aplicável

Ponto de Fulgor (C) Não aplicável
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R0883
Sigma-Aldrich
RPMI-1640 Médio
Com bicarbonato de sódio,
sem eu-glutamina, líquida,
esterilizada por filtração,
adequada para cultura de

R5886
SAFC
RPMI-1640 Médio
HEPES Modification, With 25
mM HEPES, without L-
glutamine., liquid, sterile-
filtered, suitable for cell culture

R1145
SAFC
RPMI-1640 Medium
10 ×, Without L-glutamine, folic
acid and sodium bicarbonate,
liquid, sterile-filtered, suitable
for cell culture

51536C
SAFC
RPMI-1640 Medium
with 2.05 mM L-glutamine, with
25mM HEPES, liquid, sterile-filtered,
suitable for cell culture

R5158
Sigma-Aldrich
RPMI-1640 Medium
HEPES Modification, With 25
mM HEPES and L-glutamine,
liquid, sterile-filtered, suitable
for cell culture

Artigos e Protocolos

Articles

Elispot assays: State-of-the-art tools for functional analysis of cellular immunology
Under optimal conditions, the enzyme-linked immunosorbent spot (Elispot) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. Thus, the Elispot provides both qual...
Keywords: Absorption, Adsorption, Amplification, Apoptosis, Cancer, Clinical, Cryopreservation, Degradations, Deposition, Detergents, Diagnostic, Diffusion, Diseases, Enzyme activity, Enzyme-linked
immunosorbent assay, Evaporation, Filtration, Flow cytometry, Gene expression, Immobilization, Indicators, Microscopy, PAGE, Phase transitions, Polymerase chain reaction, Polymerase chain reaction -
quantitative, Precipitation, Reductions, Titrations, Western blot
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Powdered Media Preparation Instructions
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture. The entire contents of each package should be used immediately after opening. Preparing
m...

Related Content

Cell Culture Troubleshooting Guide
Cell culture has become one of the most fundamental techniques for modeling biological systems, and is of increasing importance in the biotechnology and pharmaceutical sectors as well as an essential...
Keywords: Antibiotics, Apoptosis, Cell attachment, Cell culture, Cryopreservation, Filtration, Growth factors, Pharmaceutical, Phase transitions

RPMI Media - RPMI-1640 Media
RPMI-1640 was developed by Moore et. al. at Roswell Park Memorial Institute, hence the acronym RPMI. The formulation is based on the RPMI-1630 series of media utilizing a bicarbonate buffering system...
Keywords: Vitamins
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IL-17-mediated regulation of innate and acquired immune response against pulmonary Mycobacterium bovis bacille Calmette-Guerin infection.
Masayuki Umemura et. al
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 178(6), undefined (2007-3-7)
IL-17 is a cytokine that induces neutrophil-mediated inflammation, but its role in protective immunity against intracellular bacterial infection remains unclear. In the present study, we demonstrate that IL-17 is
an important cytokine not only in the...Read More
 
read abstract
 
Production of large amounts of hydrogen peroxide by human tumor cells.
T P Szatrowski and C F Nathan
Cancer research, 51(3), undefined (1991-2-1)
Few nonphagocytic cells are known to generate reactive oxygen intermediates. Based on horseradish peroxidase-dependent, catalase-inhibitable oxidation of fluorescent scopoletin, seven human tumor cell
lines constitutively elaborated H2O2 at rates (up...Read More
 
read abstract
 
Loss of HIV-1-specific CD8+ T cell proliferation after acute HIV-1 infection and restoration by vaccine-induced HIV-1-specific CD4+ T cells.
Mathias Lichterfeld et. al
The Journal of experimental medicine, 200(6), undefined (2004-9-24)
Virus-specific CD8(+) T cells are associated with declining viremia in acute human immunodeficiency virus (HIV)1 infection, but do not correlate with control of viremia in chronic infection, suggesting a
progressive functional defect not measured by ...Read More
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Monocyte cytokine production in an elderly population: effect of age and inflammation.
R Roubenoff et. al
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 53(1), undefined (1998-2-19)
To determine the association among aging, inflammation, and cytokine production by peripheral blood mononuclear cells. We examined production of interleukin-1 beta (IL-1 beta), tumor necrosis factor-alpha
(TNF-alpha), IL-1 receptor antagonist (IL-1Ra...Read More
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Antifungal pharmacodynamic characteristics of fluconazole and amphotericin B tested against Candida albicans.
M E Klepser et. al
Antimicrobial agents and chemotherapy, 41(6), undefined (1997-6-1)
Time-kill curves were determined for three isolates of Candida albicans tested against fluconazole and amphotericin B at multiples of the MIC. Fluconazole produced fungistatic activity, with concentration-
related growth effects observed over a narro...Read More
 
read abstract
 
Comparative evaluation of NCCLS M27-A and EUCAST broth microdilution procedures for antifungal susceptibility testing of candida species.
Manuel Cuenca-Estrella et. al
Antimicrobial agents and chemotherapy, 46(11), undefined (2002-10-18)
A two-laboratory study was performed to evaluate the correlation between the NCCLS M27-A and EUCAST microdilution procedures for antifungal testing of Candida spp. A panel of 109 bloodstream isolates
was tested against amphotericin B, flucytosine, fl...Read More
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Soluble ST2 blocks interleukin-33 signaling in allergic airway inflammation.
Hiroko Hayakawa et. al
The Journal of biological chemistry, 282(36), undefined (2007-7-12)
The ST2 gene produces a soluble secreted form and a transmembrane form, referred to as soluble ST2 and ST2L, respectively. A recent study has reported that interleukin (IL)-33 is a specific ligand of ST2L
and induces production of T helper type 2 (Th...Read More
 
read abstract
 
CD40 ligand expression is defective in a subset of patients with common variable immunodeficiency.
M Farrington et. al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 91(3), undefined (1994-2-1)
Common variable immunodeficiency (CVI) is characterized by hypogammaglobulinemia and recurrent bacterial infections due to failure of CVI B cells to differentiate in vivo into immunoglobulin-secreting
plasma cells. We hypothesized that T-cell dysfunc...Read More
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Staphylococcus aureus seroproteomes discriminate ruminant isolates causing mild or severe mastitis.
Caroline Le Maréchal et. al
Veterinary research, 42, undefined (2011-2-18)
Staphylococcus aureus is a major cause of mastitis in ruminants. In ewe mastitis, symptoms range from subclinical to gangrenous mastitis. S. aureus factors or host-factors contributing to the different
outcomes are not completely elucidated. In this ...Read More
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Rho kinase inhibition by fasudil ameliorates diabetes-induced microvascular damage.
Ryoichi Arita et. al
Diabetes, 58(1), undefined (2008-10-9)
Leukocyte adhesion in retinal microvasuculature substantially contributes to diabetic retinopathy. Involvement of the Rho/Rho kinase (ROCK) pathway in diabetic microvasculopathy and therapeutic potential
of fasudil, a selective ROCK inhibitor, are in...Read More
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Improved vascular engraftment and graft function after inhibition of the angiostatic factor thrombospondin-1 in mouse pancreatic islets.
Johan Olerud et. al
Diabetes, 57(7), undefined (2008-4-19)
Insufficient development of a new intra-islet capillary network after transplantation may be one contributing factor to the failure of islet grafts in clinical transplantation. The present study tested the hypothesis
that the angiostatic factor throm...Read More
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Polysaccharides from Agaricus bisporus and Agaricus brasiliensis show similarities in their structures and their immunomodulatory effects on human monocytic THP-1 cells.
Fhernanda R Smiderle et. al
BMC complementary and alternative medicine, 11, undefined (2011-7-27)
Mushroom polysaccharides have traditionally been used for the prevention and treatment of a multitude of disorders like infectious illnesses, cancers and various autoimmune diseases. Crude mushroom
extracts have been tested without detailed chemical ...Read More
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Probiotic intervention has strain-specific anti-inflammatory effects in healthy adults.
Riina-A Kekkonen et. al
World journal of gastroenterology, 14(13), undefined (2008-4-9)
To evaluate the effects of three potentially anti-inflammatory probiotic bacteria from three different genera on immune variables in healthy adults in a clinical setting based on previous in vitro characterization
of cytokine responses. A total of 62...Read More
 
read abstract
 
Nonhematopoietic cells control the outcome of infection with Listeria monocytogenes in a nucleotide oligomerization domain 1-dependent manner.
Ahmed Mosa et. al
Infection and immunity, 77(7), undefined (2009-4-29)
We analyzed the defensive role of the cytosolic innate recognition receptor nucleotide oligomerization domain 1 (NOD1) during infection with Listeria monocytogenes. Mice lacking NOD1 showed increased
susceptibility to systemic intraperitoneal and int...Read More
 
read abstract
 
G/T substitution in intron 1 of the UNC13B gene is associated with increased risk of nephropathy in patients with type 1 diabetes.
David-Alexandre Trégouet et. al
Diabetes, 57(10), undefined (2008-7-18)
Genetic and environmental factors modulate the susceptibility to diabetic nephropathy, as initiating and/or progression factors. The objective of the European Rational Approach for the Genetics of Diabetic
Complications (EURAGEDIC) study is to identi...Read More
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08168 Timestrip Plus™ 8 °C Preço

 

Supplement

Product # Description Add to Cart

F2442 Fetal Bovine Serum, USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma Preço

P3532 Phenol Red, powder, BioReagent, suitable for cell culture Preço

S5761 Sodium bicarbonate, powder, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, suitable for insect cell
culture Preço
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H9269
Sigma-Aldrich
Hanks’ Balanced Salt solution
With sodium bicarbonate, liquid,
sterile-filtered, suitable for cell
culture

BR122548
Aldrich

BRAND® laboratory bottle,
graduated with screw cap
capacity 250 mL

BR122562
Aldrich

BRAND® laboratory bottle,
graduated with screw cap
capacity 1000 mL

86455
Millipore

Tergitol™-7 Agar
for microbiology, NutriSelect™ Plus

KK4752
Roche
KAPA PROBE FAST One-Step
Universal
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Portugal Início  S1-M - Soro Humano, Normal, 100 ml

Recomendações de produto

SKU - Tamanho da EmbalagemDisponibilidade Tamanho de EmbalagemQuantidade

S1-100ML Previsão de entrega em 26.10.2020 - DE 100 mL 0

S1-LITER Previsão de entrega em 26.10.2020 - DE1 L 0

S1-M Sigma-Aldrich

Soro Humano, Normal, 100 ml

 eCl @ ss 26020100  NACRES NA.71

Grandes encomendas? ADICIONAR AO CARRINHO


H4522
Sigma-Aldrich
Soro humano
de plasma humano AB
masculino, origem nos EUA,
esterilizado filtrado

S7023
Sigma-Aldrich
Sera humano
líquido congelado

H6914
Sigma-Aldrich
Soro humano
(de sangue total coagulado AB
masculino), origem nos EUA,
estéril ...

H3667
Sigma-Aldrich
Soro humano
Calor inativado, de plasma
humano masculino AB, origem
nos EUA ...

H5667
Sigma-Aldrich
Soro humano
Calor inativado (de sangue total
coagulado com AB masculino),
EUA ...

Propriedades
fonte biológica  humano

forma de anticorpo  sérum

mfr. não.  
Chemicon 

®

formulários)  bloqueio: adequado (anticorpos interferentes)

Descrição
Descrição geral
Soro humano normal coletado do coágulo de humanos normais saudáveis. Cada unidade doadora foi testada e considerada negativa para HIV 1 e 2, HIV-Ag, HCV,
HBsAg e RPR por métodos aprovados pela FDA.

Forma física
Líquido não estéril. Não contém conservantes. 
 
Filtrado através de um filtro de membrana absoluta de 0,2μ antes do engarrafamento.

Armazenamento e estabilidade
Armazene congelado a -20 ° C por até 12 meses. Evite ciclos repetidos de congelamento / descongelamento.

aviso Legal
Salvo indicação em contrário em nosso catálogo ou outra documentação da empresa que acompanha o (s) produto (s), nossos produtos são destinados apenas para
uso em pesquisa e não devem ser usados   para qualquer outra finalidade, que inclui, mas não está limitada a, usos comerciais não autorizados, in vitro usos
diagnósticos, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo ou qualquer tipo de consumo ou aplicação para humanos ou animais.

Informação de Segurança
As informações de segurança deste produto não está disponível neste momento. Cotação-Pedido de Produtos à Granel Explorador de Anticorpos

Documentos
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P9523
Sigma-Aldrich
Plasma
de humano

ERMDA474IFCC
Sigma-Aldrich
Soro Humano (CRP)
Material de referência certificado

ERM 
®

ERMDA470KIFCC
Sigma-Aldrich
Soro humano (proteínas
séricas)
Material de referência

certificado ERM 
®

S2145
Sigma-Aldrich
Sera humano
Masculino, tipo AB

S1764
Sigma-Aldrich
Complemento soro humano
pó liofilizado

Artigos e Protocolos

Artigos Revisados por Colegas
Você uso o produto em seu Paper? Se for assim, clique aqui.

Produtos Relacionados

Visualizado recentemente

SCT122
Millipore
GelRed Coloração de
ácido nucléico 10000X
DMSO
GelRed® é uma coloração
fluorescente de ácido

106469
Supelco
Hidróxido de sódio
peletes para análise (máx.
0,02% K) EMSURE® ACS,
Reag. Ph Eur, ISO

108327
Supelco
Tolueno
Tolueno para cromatografia
líquida LiChrosolv®. CAS
No. 108-88-3, EC Number
203-625-9.

D6429
Sigma-Aldrich
Dulbecco’s Modified Eagle’s
Medium - high glucose
With 4500 mg/L glucose, L-
glutamine, sodium pyruvate,
and sodium bicarbonate, liquid,

D6171
SAFC
Dulbecco’s Modified Eagle’s
Medium - high glucose
HEPES modification, With
4500 mg/L glucose, 25 mM
HEPES, and sodium
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Portugal Início  SCT122 - GelRed Coloração de ácido nucléico 10000X DMSO

Recomendações de produto

SKU - Tamanho da EmbalagemDisponibilidade Tamanho de EmbalagemQuantidade

SCT122 Previsão de entrega em 26.10.2020 - DE0,5 mL 0

SCT122 Millipore

GelRed Coloração de ácido nucléico 10000X DMSO
GelRed é uma coloração fluorescente de ácido nucleico projetada para substituir o brometo de etídio altamente tóxico (EtBr) para a coloração de dsDNA, ssDNA ou RNA em géis de
agarose ou géis de poliacrilamida.

Sinônimo: coloração de gel fluorescente de DNA

Grandes encomendas? ADICIONAR AO CARRINHO


SCT123
Millipore
GelRed Nucleic Acid Stain
10000X Water
GelRed® é uma tinta
fluorescente de ácido nucléico
projetada para

SCT121
Millipore
GelRed Nucleic Acid Stain 3X
Water
GelRed® é uma tinta
fluorescente de ácido nucléico
projetada para

S9430
Sigma-Aldrich
Coloração em gel de ácido

nucleico SYBR 
®

 Green I
10.000 × em DMSO

SCT125
Millipore
GelGreen Nucleic Acid Stain
10000X Water
GelGreen® é uma tinta
fluorescente de ácido nucléico
projetada

SCT124
Millipore
GelGreen Coloração de ácido
nucléico 10000X DMSO
GelGreen® é uma tinta
fluorescente de ácido nucléico
projetada

Propriedades
formulários)  PCR: adequado

método de detecção  fluorescente

Descrição
Descrição geral
GelRedé um corante de ácido nucléico fluorescente sensível, estável e ambientalmente seguro, projetado para substituir o brometo de etídio altamente tóxico (EtBr)
para a coloração de dsDNA, ssDNA ou RNA em géis de agarose ou géis de poliacrilamida. GelRed e EtBr têm virtualmente o mesmo espectro (Figura 1), então você
pode substituir diretamente EtBr por GelRedsem alterar seu sistema de imagem existente. Além disso, GelRedé muito mais sensível do que EtBr (Figura 2). 
 
O corante é não citotóxico e não mutagênico em concentrações bem acima das concentrações de trabalho usadas na coloração do gel. GelRed passou com sucesso
em testes de segurança ambiental em conformidade com CCR Título 22 Caracterização de Resíduos Perigosos, sob o qual GelRednão é classificado como resíduo
perigoso. 
 
Propriedades espectrais
Absorbância: Transiluminador padrão (302 ou 312 nm) 
Emissão: Brometo de etídio, SYBR ou Filtro GelStar

Inscrição
GelRed é uma coloração fluorescente de ácido nucleico projetada para substituir o brometo de etídio altamente tóxico (EtBr) para a coloração de dsDNA, ssDNA ou
RNA em géis de agarose ou géis de poliacrilamida.

Detecção de ácido nucléico

 
Cultura de células de categoria de pesquisa

Subcategoria de pesquisa 
corante de células vivas

Qualidade
 
Propriedades espectrais
Absorbância: Transiluminador padrão (302 ou 312 nm)
Emissão: Brometo de etídio, SYBR ou Filtro GelStar
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Forma física
Líquido

Armazenamento e estabilidade
GelRedé um corante muito estável. GelRed da lojaà temperatura ambiente, protegido da luz. A precipitação do corante pode ocorrer em temperaturas mais baixas,
resultando em sinal mais baixo ou no aparecimento de precipitado na superfície do gel. Se isso ocorrer, aqueça a solução a 45-50 ° C por dois minutos e vortex. Proteja
da luz.

aviso Legal
Salvo indicação em contrário em nosso catálogo ou outra documentação da empresa que acompanha o (s) produto (s), nossos produtos são destinados apenas para
uso em pesquisa e não devem ser usados   para qualquer outra finalidade, que inclui, mas não está limitada a, usos comerciais não autorizados, in vitro usos
diagnósticos, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo ou qualquer tipo de consumo ou aplicação para humanos ou animais.

Ponto de Fulgor (F) 188,6 ° F - (Dimetilsulfóxido)

Ponto de Fulgor (C) 87 ° C - (Dimetilsulfóxido)

Informação de Segurança
Cotação-Pedido de Produtos à Granel Certificado de análise

Ficha de dados Folha de dados de segurança do material

Documentos

Os clientes também viram

106177
Millipore
Tampão TBE
10 x tampão tris-borato-EDTA pH
8,3

11666690001
Sigma-Aldrich
Buffers em uma caixa, tampão
TAE pré-misturado, 10x

10528552001
Roche
Marcador de Peso Molecular
de DNA III

G2526
Sigma-Aldrich
Tampão de carregamento de
gel
para eletroforese NA

07371
Sigma-Aldrich
Novel Juice, DNA stain

Artigos e Protocolos

Artigos Revisados por Colegas
Você uso o produto em seu Paper? Se for assim, clique aqui.

Produtos Relacionados

Recently Viewed

106469
Supelco
Sodium hydroxide
pellets for analysis (max. 0.02% K)
EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur,ISO

108327
Supelco
Toluene
Toluene for liquid chromatography
LiChrosolv®. CAS No. 108-88-3, EC
Number 203-625-9.

D6429
Sigma-Aldrich
Dulbecco’s Modified Eagle’s
Medium - high glucose
With 4500 mg/L glucose, L-
glutamine, sodium pyruvate,
and sodium bicarbonate, liquid,

f f

D6171
SAFC
Dulbecco’s Modified Eagle’s
Medium - high glucose
HEPES modification, With
4500 mg/L glucose, 25 mM
HEPES, and sodium

D6046
Sigma-Aldrich
Dulbecco’s Modified Eagle’s
Medium - low glucose
With 1000 mg/L glucose, L-
glutamina e bicarbonato de
sódio, líquido, esterilizado
filt d d d
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Telmo Silvestre

De: Financeiro <financeiro@zmway.com>
Enviado: 26 de outubro de 2020 16:11
Para: IPST-Aprovisionamento
Cc: Telmo Silvestre; Joana Costa; Zé Miguel
Assunto: RE: Envio do Convite e Caderno de Encargos - Consulta Prévia nº 3100220
Anexos: Proposta + documentos.zip

Boa tarde, 
 
No seguimento da Consulta Prévia nº. 3100220 enviamos a nossa proposta. 
 
Para qualquer outro assunto que seja necessário estaremos à disposição. 
 
Atentamente, 
 
Com os melhores cumprimentos, 
Margarida Alves 
Departamento Financeiro 
Financial Department 
 
+351 225 370 571 
Nota: Informamos que a Sede Social da Zmway teve alteração para o seguinte endereço - Rua Manuel Pacheco Miranda, 29D - 1º esq. 
| 4200-804 Porto 
  
Note: We inform that Zmway Head office has changed to Rua Manuel Pacheco Miranda, 29D - 1º esq. | 4200-804 Porto 
 

 
 
 

De: Joana Costa <joana.costa@IPST.min-saude.pt> 
Enviado: 16 de outubro de 2020 20:33 
Para: zmway <zmway@zmway.com> 
Cc: Telmo Silvestre <Telmo.Silvestre@IPST.min-saude.pt> 
Assunto: Envio do Convite e Caderno de Encargos - Consulta Prévia nº 3100220  
  
Excelentíssimos senhores,  
  
Junto se envia o Convite e Caderno de Encargos, para efeitos de apresentação de proposta, referente ao 
procedimento por Consulta Prévia nº 3100220.  
  
Disponível para qualquer esclarecimento adicional.  
  
Com os melhores cumprimentos, 

Joana Costa 

SERVIÇOS CENTRAIS - INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, IP 
DPGPF – SERVIÇO DE AQUISIÇÕES 



2

Av. Miguel Bombarda nº 6  
1000-208 Lisboa, PORTUGAL 
TEL +351 21 0063044 FAX +351 21 0063073 
EE: aprovisio@ipst.min-saude.pt 
www.ipst.pt 
PENSE ANTES DE IMPRIMIR 
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DECLARAÇÃO 
Anexo I 

(alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º do CCP) 
 

 

1 – José Miguel Rocha Maia Ferreira, titular do CC nº 06979864,  na qualidade de representante 

legal de ZMWAY, LDA, número de identificação fiscal 508085349 e sede na Rua Manuel Pacheco 

Miranda, 29D 1º Esq. 4200-804 Porto, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do Caderno 

de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência da Consulta Prévia nº. 

3100220 declara, sob compromisso de honra, que a sua representada se obriga a executar o 

referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, 

relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 

2- Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes 

documentos, que junta em anexo. 

a) Proposta 2020/03042 

 

3- Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução 

do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 

 

4- Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações 

previstas no nº.1 do artigo 55º do Código dos Contratos Públicos. 

 

5- O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, 

consoante o caso,  a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que 

eventualmente sobre ela recai e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 

456.°, do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção 

acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como 

membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a 

formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos 

de procedimento criminal. 

 

6- Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no 

Artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar os documentos comprovativos de 

que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 1 do artigo 55º do 

referido código. 
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7- O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos 

solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a 

caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a 

qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como 

candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em 

qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da 

participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

                           

 

 

      Porto, 26 de outubro de  2020 
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Responsável: Margarida Alves A/C: Aprovisionamento
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Validade da proposta: 66 dia(s) Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I.P. 

V/Contribuinte: 502 423 943 Av. Miguel Bombarda, 6 

Cond. de pagamento:60 Dia(s)
1000-208 Lisboa Lisboa

Condições entrega:
Portugal

Adjudicação:

Referência Cliente:3100220

Original
Página 1/2
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 Pos.  Artigo  Descrição  Qtd.  Un  Preço Unit.  Desc.  IVA  Total Líquido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 BM-Q-103.302-05  21,00 UN 135,00  23,00 2.835,00GelRedTM Dropper Bottle, 41 testes/5ml 

 
         Código: 12910645 

Marca Comercial: CareDx 
País de Origem: Austria 
Tipo Embalagem: 41 Testes 
Unid. Mov: Unidade 
Prazo de entrega: 8 dias 
Preço total (s/iva): Dois mil oitocentos e trinta e cinco euros 

 
2 CF.O-ABX100-5  8,00 UN 1.400,00  23,00 11.200,00XM-ONE kit (cross-match tests) 

 
         Código: 12050598 

Marca Comercial: CareDx 
País de Origem: Austria 
Tipo Embalagem: 4 Testes 
Unid. Mov: Kit 
Prazo de entrega: 8 dias 
Preço total (s/iva): Onze mil e duzentos euros 

 
3 CF.C-CYT-19F6  2,00 UN 660,00  23,00 1.320,00CD19 - FITC  1ml/200 testes 

 
         Código: 12050146 

Marca Comercial: Cytognos 
País de Origem: Espanha 
Tipo Embalagem: 200 Testes 
Unid. Mov: Unidade 
Prazo de entrega: 8 dias 
Preço total (s/iva): Mil trezentos e vinte euros 

 
4 CF.C-CYT-C001  1,00 UN 660,00  23,00 660,00Linfograma 50 testes 

 
         Código: 12050253 

Marca Comercial: Cytognos 
País de Origem: Espanha 
Tipo Embalagem: 50 Testes 
Unid. Mov: Unidade 
Prazo de entrega: 8 dias 
Preço total (s/iva): Seiscentos e sessenta euros 

 
5 BM.BAG-6641  2,00 UN 620,00  23,00 1.240,00BAGene ABO-TYPE variant, 10Tests 

 
         Código: 12910961 

Marca Comercial: Bag 
País de Origem: Alemanha 
Tipo Embalagem: 10 Testes 
Unid. Mov: Kit 
Prazo de entrega: 5 dias 
Preço total (s/iva): Mil duzentos e quarenta euros 

 
6 BM.BAG-6645  2,00 UN 460,00  23,00 920,00BAGene RH-TYPE, 10Tests 

 
         Código: 12910962 

Marca Comercial: Bag 
País de Origem: Alemanha 
Tipo Embalagem: 10 Testes 
Unid. Mov: Kit 
Prazo de entrega: 5 dias 
Preço total (s/iva): Novecentos e vinte euros 

 
7 BM.BAG-6640  2,00 UN 395,00  23,00 790,00BAGene ABO-TYPE, 10Tests 

 
         Código: 12910963 

Marca Comercial: Bag 
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Cond. de pagamento:60 Dia(s)
1000-208 Lisboa Lisboa

Condições entrega:
Portugal

Adjudicação:

Referência Cliente:3100220

Original
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ZMWay, Lda. | Rua Manuel Pacheco de Miranda, 29D 1º Esq | 4200-804 Porto | NIPC e NCRC: 508 085 349 | Gondomar | Capital Social: 30.000 € | Tel.: 225 370 571 | Fax: 224 640 506 | ANREEE: PT 001703

IBAN: PT50.0010.000038303660001.69

Local de descarga: 

Av. Miguel Bombarda, 6
1000-208 Lisboa
Lisboa
PT

Após o vencimento da fatura, serão debitados e cobrados juros de mora à taxa legal em vigor e nos
termos da Lei Geral. Se após decorridos 30 dias sobre a data de vencimento da fatura a mesma se
encontrar em dívida, para além dos juros de mora legalmente devidos, serão debitados e cobrados
juros de mora adicionais de 2% ao mês. Os produtos constantes na nossas factura, são considerados
nossa propriedade até que sejam integralmente pagos. O prazo máximo de reclamação é de 8 dias.

Processado por Computador

Referência para pagamento:

Mutlibanco 
Entidade:   
Referência:   
Montante:   

Mercadoria/Serviços 18.965,00
Desconto 0,00
Total s/IVA 18.965,00
IVA 4.361,95

 
Total c/IVA EUR 23.326,95

 

   

 

 

Referência para pagamento: Taxa Incidência Valor
23,00 18.965,00 4.361,95

 Pos.  Artigo  Descrição  Qtd.  Un  Preço Unit.  Desc.  IVA  Total Líquido 

         

País de Origem: Alemanha 
Tipo Embalagem: 10 Testes 
Unid. Mov: Kit 
Prazo de entrega: 5 dias 
Preço total (s/iva): Setecentos e noventa euros 

 
         Preço total da Proposta (S/IVA): Dezoito mil novecentos e sessenta e cinco euros  

Declaramos que os preços apresentados se mantêm inalteráveis durante o ano de 2020. 
Os bens objeto do contrato serão entregues nos locais indicados. 
Aos preços acresce o IVA à taxa  legal em vigor de 23% 



 

Declaração Nr. 53870
 
Para os efeitos tidos por convenientes, designadamente Concurso Público, 3100220, e de acordo com o
estabelecido no Nº 3 do Despacho nº 2945/2019, declara-se que a empresa zmway,lda, notificou o
INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P., na qualidade de distribuidor
por grosso de dispositivos médicos, e de acordo com o artigo Artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 189/2000, na
sua atual versão, da disponibilização no mercado nacional das referências de dispositivos médicos para
diagnóstico in vitro, que passamos a enumerar, encontrando-se as mesmas atualmente em procedimento de
codificação, não estando ainda disponíveis na respetiva base de dados, e pertencendo ao(s) grupo(s) NPDM: 
 
W0103080101;W0103080699;

 

 
 
Lisboa, sexta-feira, 23 de outubro de 2020

 
 
 
A Direção de Produtos de Saúde

 

Referência do Fabricante ID de registo do Dispositivo Fabricante Associado

CYT-C001 122703 CYTOGNOS S. L.

CF-CYT-19F6 448256 CYTOGNOS S. L.

ABX100-05 464422 Olerup SSP AB
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INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.

Parque de Saúde de Lisboa - Av. do Brasil, 53  .  1749-004 LISBOA

Tel: +351 217 987 100 .  Fax: +351 217 987 316  .  E-mail: infarmed@infarmed.pt  .  Site. www.infarmed.pt
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Declaração CDM’s 

 

José Miguel Ferreira, titular do Documento de Identificador nr. 06979864, na qualidade de 

representante legal de Zmway, Lda, com o número de identificação fiscal 508085349, com sede 

em Rua Manuel Pacheco Miranda, nº 29 D- 1º Esq. 4200-804 Porto, Portugal, tendo tomado 

inteiro e perfeito conhecimento da Consulta Prévia nº 3100220, declara, sob compromisso de 

honra, que os produtos propostos no presente procedimento, estão devidamente codificados 

pelo INFARMED, bem como dispõem do respetivo CDM (Anexo abaixo identificado):  

 

N/Referência Designação CDM 

BM.BAG-6640 BAGene ABO - Type 14219450 

BM.BAG-6641 BAGene ABO – Type Variant 14219468 

BM.BAG-6645 BAGene RH - Type 14219530 

 

 

 

 

Porto, 26  de outubro de 2020 
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ANEXO 

 

 

mailto:zmway@zmway.com
http://www.zmway.com/


Para efeitos de participação em concursos públicos e, em conformidade com o n.º 3 do Despacho
n.º 15 247/2004 (2ª série), de 29 de Julho, declara-se que a entidade acima identificada, sujeita à 

Infarmed, sexta-feira, 23 de Outubro de 2020

SRCT - Situação das Entidades

Página Inicial 

Sair 

Imprimir   

Titular - Declaração Comprovativa de Situação Regularizada

Zmway, Lda. 

Rua Padre Andrade e Silva, 1184, 6º Esq. Frente

4420-243 Gondomar

NIF: 508085349

Taxa sobre Comercialização de Dispositivos Médicos Liquidou até à presente
data, a taxa em referência, nos termos do n.º 2 do art.º 2º do Decreto-lei nº 312/2002, de 20 de

Dezembro alterado pelo artigo 155º da Lei nº 3-B/2010, de 28 de Abril (OE 2010) e pelo artigo 176º
da Lei 66-B/2012, de 31 de Dezembro (OE 2013)

http://app.infarmed.pt/SRCT/default.aspx
http://app.infarmed.pt/SRCT/Logout.aspx
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DECLARAÇÃO 
 

 

José Miguel Rocha Maia Ferreira, titular do CC nº 06979864, na qualidade de representante legal 

de ZMWAY, LDA, número de identificação fiscal 508085349 e sede na Rua Manuel Pacheco 

Miranda, 29D, 1º Esq., 4200-804 Porto, Portugal, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento 

da Consulta Prévia Nº. 3100220, declara, sob compromisso de honra, que o produto proposto – 

Reagente de Coloração de Geis de Agarose – GelRed no presente procedimento, com indicação 

do fornecedor Olerup/CareDx, não está coberto pela Diretiva98/79/CE para Dispositivos Médicos 

para Diagnóstico In Vitro. Neste sentido não têm Certificado de Autorização de Colocação no 

Mercado passado pelo Infarmed ou Código CDM. 

                           

 

 

 Porto, 26 de outubro de 2020 

 

 

mailto:zmway@zmway.com
http://www.zmway.com/
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Fluorocromo Referência Clone Isotipo Formato µL/ teste 

FITC CYT-19F6 HIB19 IgG1 1 mL/ 200 testes 5 

PerCP-Cyanine5.5 CYT-19C8 HIB19 IgG1 150 µL/ 50 testes 3 

PE-Cyanine5 CYT-19C3 HIB19 IgG1 1 mL/ 200 testes 5 

 

Finalidade prevista 

O reagente CD19 é um anticorpo monoclonal (AcMo) conjugado com diferentes 

fluorocromos e é utilizado para uso como reagente imunofluorescente direto na 

identificação e quantificação de células que expressam o antigénio CD19 por 

Citometria de Fluxo (CF). Este reagente deve ser usado por pessoal qualificado para CF. 

 

 

Princípios do procedimento 
 

A CF é uma técnica de análise celular multiparamétrica cujo fundamento se baseia em 

fazer passar uma suspensão de partículas, normalmente células, alinhadas uma a uma 

em frente de um feixe de luz laser. A interação das células com o feixe de luz gera sinais 

de dois tipos: a gerada pela dispersão da luz (FSC/SSC) e a relacionada com a emissão 

de luz pelos fluorocromos presentes nas células. Estes sinais transformam-se em impulsos 

elétricos que se amplificam e se convertem em sinais digitais, que depois são 

processados no computador.  

Quando se adiciona o reagente à amostra, os anticorpos monoclonais (AcMo) 

marcados com fluorocromo presentes no reagente unem-se de forma específica aos 

antigénios aos quais estão direcionados, permitindo a identificação por CF das 

populações celulares que expressam o antigénio.  

A população de eritrócitos, que poderia dificultar a deteção da população de 

interesse, é eliminada quando se utiliza uma solução de lise de eritrócitos - QuicklysisTM 

(CYT-QL-1) que não necessita de lavagens posteriores, nem contém fixador e assim 

minimiza a manipulação da amostra e evita a perda celular associada ao processo de 

centrifugação (1, 2) . 

O AcMo anti-CD19 reconhece o antigénio CD19 presente nas células B, e portanto  

pode utilizar-se nos estudos de caracterização imunofenotípica de linfócitos. O 

antigénio CD19 aparece nos primeiros estadios de maturação das células B. Expressa-

se durante a diferenciação dos linfócitos B, tanto nos linfócitos B em repouso como nos 

maduros ativados, no sangue e nos tecidos linfoides. A expressão do CD19 mantém-se 

em células da linha B neoplásica. Os anticorpos CD19 utilizam-se de forma habitual na 

caracterização e seguimento de doenças linfoproliferativas agudas e crónicas (3, 4).  

A contagem de linfócitos B (CD19+) geralmente expressa-se como percentagem em 

relação ao total de linfócitos ou leucócitos presentes na amostra, determinada por CF 

com base no padrão característico de FSC/SSC (tamanho/ granularidade ou 

complexidade interna). Cada laboratório deve definir o protocolo operativo mais 

adequado, adaptado às características próprias do citómetro a utilizar.  

 

Composição do reagente 
 

Anticorpo monoclonal CD19 purificado, conjugado com distintos fluorocromos (ver 

tabela superior) e diluído em PBS com azida sódica ≤0,09% (p/V). 

Purificação: cromatografia de afinidade 
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Quantidade por vial: 200 ou 50 determinações com 5 ou 3 µL de AcMo por 106 células 

(ver tabela superior). 

Este reagente não é considerado estéril. 

Condições de armazenamento 
 

O reagente é estável até à data de validade indicada na etiqueta, quando 

armazenado a uma temperatura de 2 a 8ºC. O reagente não deve ser congelado nem 

exposto à luz direta durante o armazenamento ou na incubação com as amostras. 

Manter o frasco num local seco. Uma vez aberto, o frasco deve ser armazenado em 

posição vertical para evitar possíveis derrames.  

 

Estabilidade 
 

A vida útil do reagente foi determinada mediante estudos de estabilidade durante o 

uso. Garante-se o correto funcionamento do reagente até à data de validade indicada 

no frasco, sempre que se respeitem as condições de armazenamento descritas 

anteriormente.  

 

Advertências e recomendações 
 

1. Para uso diagnóstico in vitro (IVD) 

2. Este produto está pronto a ser utilizado. Se são feitas diluições ou se adicionam 

outros componentes, fica inválido para ser utilizado em diagnóstico in vitro. 

3. O reagente é estável durante o período de tempo indicado na data de validade 

quando é armazenado corretamente. Não se deve utilizar depois da data de 

validade expirar. Se armazenado em condições diferentes ás especificadas, tais 

condições devem ser validadas pelo utilizador. 

4. Alterações na aparência do produto, com a presença de precipitados ou 

alteração de cor, são indicativos de instabilidade ou deterioração. Nestas 

condições o reagente não deve ser utilizado. 

5. Contem 0,09% (p/v) de azida sódica (CAS-Nr. 26628-22-8) como conservante, 

contudo deve haver cuidado para evitar a contaminação bacteriana do 

reagente, visto que nessas condições podem obter-se resultados incorretos.  

 

Indicações de perigo: 

H302  Nocivo em caso de ingestão 

Indicações de precaução: 

P264  lavar bem as mãos depois de utilizar 

P270  Não comer, beber ou fumar durante a utilização 

P301+P312  Em caso de ingestão, contactar um centro de informação toxicológica ou 

um médico 

P301+P330  Em caso de ingestão, enxaguar a boca 

P501  Eliminar o conteúdo/ recipiente em conformidade com as normativas locais, 

regionais, nacionais ou internacionais. 

 

6. Todas as amostras biológicas e os materiais com que estejam em contacto 

devem considerar-se como risco biológico. Recomenda-se a sua manipulação 

como substancias capazes de transmitir infeções (5) e descartar tendo em conta 

as precauções regulamentares estabelecidas para este tipo de produtos. 

Recomenda-se a manipulação com roupa e luvas protetoras apropriadas e a 

utilização por pessoal suficientemente qualificado para a técnica descrita. Evitar 

o contacto das amostras com a pele e as membranas mucosas, em caso de 

contacto lavar imediatamente com água abundante. 
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7. A utilização do reagente com tempos de incubação ou temperaturas diferentes 

das recomendadas podem provocar resultados errados. Qualquer uma destas 

alterações deve ser validada pelo utilizador. 

8. Qualquer incidente grave relacionado com o produto deve ser comunicado à 

Cytognos, assim como às autoridades competentes do Estado Membro em que 

está estabelecido o utilizador.  

 

Procedimento 
 

Material fornecido 

AcMo anti-CD19 suficiente para 200/50 determinações usando 5 a 3 µL de AcMo por 106 

células (ver tabela superior). 

 

Material necessário, mas não fornecido 

. Citómetro de Fluxo equipado com um laser e filtro de banda adequados ao 

fluorocromo de marcação, e um computador e software associado; 

. Tubos de ensaio adequados para a aquisição das amostras no citómetro utilizado. 

Habitualmente utilizam-se tubos com fundo redondo de 6mL, 12x75mm; 

. Pipeta automática e pontas; 

. Cronómetro; 

. Agitador vortex; 

. Solução de lise QuicklysisTM 

. Tampão fosfato (PBS) com azida sódica ≤0,09% (p/v) 

 

Preparação 

A obtenção da amostra de sangue deve ser feita em condições assépticas, num tubo 

estéril que contenha um anticoagulante apropriado (recomenda-se o uso de EDTA) (6, 

7). A análise requer 100 µL de amostra de sangue inteiro por tubo, assumindo um intervalo 

normal de 4-10 x 103 leucócitos por µL. Para amostras com um número de leucócitos 

muito elevado, recomenda-se diluir as amostras em PBS até obter uma concentração 

ótima de aproximadamente 1x104 células/µL. A amostra deve ser conservada entre 18-

22ºC até ao seu processamento. Recomenda-se processar a amostra de sangue dentro 

das 24 horas após a sua colheita. Não se devem utilizar amostras hemolisadas ou com 

agregados celulares em suspensão. 

 

Procedimento recomendado 

1. Centrifugar o vial antes de cada utilização 

2. Adicionar 100 µL de amostra a 5 ou 3 µL de AcMo anti-CD19 (ver tabela superior). 

3. Incubar 15 minutos à temperatura ambiente, no escuro. 

4. Adicional 2 mL da solução de lise QuicklysisTM * e incubar a amostra durante 10 

minutos a temperatura ambiente, no escuro. 

5. Misturar as células no agitador, à velocidade baixa, para reduzir a sua 

agregação. Adquirir no Citómetro, imediatamente ou dentro de um intervalo de 

4 horas posteriores à finalização da preparação da amostra. Que se deve 

armazenar no escuro a 2-8ºC.  

6. A calibração do equipamento deve fazer-se segundo as recomendações do 

fabricante do citómetro. Antes de adquirir a amostra, ajustar as condições de 

aquisição para minimizar os debris e assegurar que a população celular de 

interesse se distingue adequadamente.  

 

*Nota: a utilização de outras soluções lise pode necessitar a eliminação dos 

eritrócitos. lisados. Nesse caso deve seguir o protocolo recomendado pelo 

fabricante da solução de lise utilizada.  
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Análise por Citometria de Fluxo 

Verificar que o citómetro está alinhado corretamente e padronizado para dispersão da 

luz e intensidade de fluorescência, e que se fixou a compensação da cor adequada 

seguindo as instruções do fabricante do citómetro. A Cytognos recomenda o uso de 

Software de Análise InfinicytTM (Cytognos S.L., Salamanca, Spain) (8), que é capaz de usar 

padrões de reconhecimento e gravar estratégicas de análise para aplicar em ficheiros 

similares de diferentes amostras. Encontrará informação completa sobre o dito software 

na página web: www.infinicyt.com 

 

Ao analisar o diagrama de pontos do CD19 frente ao SSC, a população de linfócitos B 

(CD19+) deve aparecer como um grupo compacto CD19+ com baixo SSC. A figura 

seguinte mostra um resultado representativo de sangue periférico de um indivíduo 

saudável marcado com o reagente CYT-19F6. As células marcadas CD19+ (aparecem 

a azul) e as marcadas CD19- (aparecem cinzentas) são claramente identificáveis.  

 

 
Os resultados geralmente apresentam-se como percentagem de linfócitos B (CD19+) 

em relação ao total de linfócitos ou respeitante ao total de leucócitos presentes na 

amostra.  

 

Limitações 
 

. As amostras devem ser armazenadas a 18 - 22ºC e processadas dentro das 24 horas 

seguinte à sua colheita; 

. É recomendado adquirir no citómetro o quanto antes as amostras que se obteve, para 

otimizar os resultados. Caso contrário, poderiam marcar-se de forma inespecifica a 

células não viáveis. A exposição prolongada a reagentes de lise pode produzir a 

degradação dos leucócitos e a perda de células da população de interesse; 

. A presença de glóbulos vermelhos nucleados e concentrações anormais de proteína 

ou hemoglobinopatias podem dar lugar a lise incompleta de eritrócitos. Estas condições 

podem originar contagens celulares falsamente baixos visto que os eritrócitos não 

lisados podem ser contabilizados como linfócitos.  

. Os resultados obtidos por CF podem ser erróneos se o laser do citómetro não está 

perfeitamente alinhado. 

http://www.infinicyt.com/
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. As amostras celulares resultantes da separação por gradiente de densidade podem 

não ter a mesma concentração relativa que a amostra de origem. As diferenças podem 

ser relativamente insignificantes em amostras de indivíduos com hemogramas normais. 

Em pacientes leucopénicos, a perda seletiva de subpopulações especificas podem 

afetar a exatidão do ensaio.  

. É importante compreender o padrão normal de expressão deste antigénio e a sua 

relação com a expressão de outros antigénios relevantes com o fim de realizar uma 

análise adequada (9, 11).  

. Os estados patológicos nem sempre se detetam por percentagens anormais de certas 

populações de leucócitos. Um individuo com uma patologia pode apresentar as 

mesmas percentagens de leucócitos que um individuo saudável. Por esta razão, é 

recomendável utilizar os resultados do ensaio em combinação com outros dados 

clínicos e de diagnostico.  

 

 

Valores esperados 
 

Cada laboratório deve estabelecer os seus próprios intervalos normais de referencia 

para as contagens de linfócitos B (CD19+) visto que estes valores podem estar 

influenciados pela idade, o sexo e a raça (12, 13). Com base na bibliografia consultada 

e com caracter informativo, a percentagem de células CD19+ com base no total de 

linfócitos obtidos por CF em indivíduos saudáveis situam-se em torno de 11-45% para 

crianças entre os 0-3 anos (13) e em torno de 7-23%para adultos entre os 18-70 anos (12).  

 

Controlo de Qualidade 

 

. Para obter resultados ótimos recomenda-se verificar a precisão das pipetas e que o 

citómetro está corretamente calibrado; 

. Os fluorocromos usados em citometria emitem a distintos comprimentos de onda mas 

têm uma certa sobreposição espectral que deve corrigir-se mediante compensação 

eletrónica se se empregam combinações de distintos AcMo conjugados com estes 

fluorocromos. Para avaliar a união inespecifica do anticorpo pode preparar-se um tubo 

de controlo isotípico.  

. A preparação deste produto segue as normas de produção e os sistemas de qualidade 

em conformidade com a norma ISO 13485:2012. 

 

Eficácia analítica 

 

Repetibilidade e Reprodutibilidade  

Comparam-se os resultados de dez amostras diferentes marcadas com lotes distintos do 

mesmo reagente. Os resultados foram analisados por dois técnicos diferentes de forma 

independente. Cada par de dados para uma mesma amostra foram analisados 

obtendo-se a intensidade média de fluorescência (IMF), o desvio padrão e o 

coeficiente de variação agrupado. Os resultados das análises do CYT-19F6 são 

apresentados na seguinte tabela: 

 

IMF Desvio Padrão agrupado Coeficiente Variação agrupado 

3.070 234 7,64% 

 

Veracidade 

O antigénio CD19 encontra-se na superfície celular das células B normais e neoplásicas, 

está ausente nas células T, monócitos e granulócitos. Realizou-se um estudo com 10 

amostras de sangue de dadores saudáveis tendo em conta o AcMo de interesse e 
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avaliou-se a percentagem de células positivas marcadas com o dito AcMo. Os 

resultados da análise do CYT-19F6 apresentam-se na seguinte tabela: 

 

 

 

 População CD19+ 

% obtida 10,42 

IMF 3.070 
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Garantia 
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LYMPHOGRAMTM 
Ref: CYT-C001 

 

 
 

Para uso diagnóstico in vitro 
 

FINALIDADE PREVISTA 
LymphogramTM é um reagente para marcação imunofluorescente direta de três cores para citometria de fluxo (CF) desenhado para determinação 
em sangue periférico, medula óssea e outros fluídos biológicos das principais subpopulações de linfócitos entre as quais se incluem os linfócitos 
T totais (CD3+), os linfócitos B totais (CD19+), as células NK (do inglês Natural Killer) (CD3-CD56+), e as subpopulações de linfócitos T 
colaboradores (CD3+CD4+) e citotóxicos (CD3+CD8+). 
 
GENERALIDADES  
A citometria de fluxo (CF) é uma ferramenta importante na caracterização analítica e quantitativa de células pela sua capacidade de oferecer 
informação simultânea, rápida e quantitativa de vários parâmetros de cada uma das células que constituem a amostra em estudo. A citometria 
de fluxo requer suspensões celulares que se incubam com anticorpos marcados com fluorocromos e que estão dirigidos contra proteínas células 
específicas. O citómetro de fluxo deteta os sinais de fluorescência do complexo antigénio-anticorpo marcado com o fluorocromo, sendo que a 
intensidade das células marcadas é proporcional à quantidade de antigénios presentes na célula.  
Os linfócitos humanos podem-se classificar em três populações principais segundo a sua função biológica e a sua expressão de antigénios de 
superfície celular: linfócitos T, linfócitos B e células NK, do inglês Natural Killer. Os linfócitos T (CD3+), cujos precursores provêm da medula 
óssea e depois migram e maduram no timo, subdividem-se em populações funcionalmente distintas, sendo as melhor caracterizadas as células 
T colaboradoras (CD3+ CD4+) e as células T citotóxicas (CD3+ CD8+). As células T não produzem anticorpos e são as mediadoras da imunidade 
celular. Os linfócitos B são produtores de anticorpos e mediadores da resposta humoral particularmente eficaz contra toxinas, bactérias e vírus 
livres. As células NK (CD3-CD56+) mediam a citotoxicidade contra certas células tumorais e células infetadas por vírus. A citotoxicidade mediada 
por células NK não requer que as moléculas do complexo principal de histocompatibilidade (MHC) classe I ou classe II estejam presentes na 
célula alvo.  
LymphogramTM reconhece os antigénios presentes nas várias subpopulações de linfócitos CD3, CD19, CD56, CD4 e CD8, e portanto pode 
utilizar-se nos estudos de caracterização imunofenotípica de linfócitos. Estes estudos utilizam-se habitualmente na monitorização do estado 
imunológico de doentes despois de um transplante e na caracterização e seguimento de imunodeficiências, doenças autoimunes, leucemias etc. 
(1-3). 
 
PRINCÍPIOS DO PROCEDIMENTO 
A CF é uma técnica de análise celular multiparamétrica cujo fundamento se baseia em fazer passar uma suspensão de partículas, normalmente 
células, alinhadas uma a uma em frente de um feixe de luz laser. A interação das células com o feixe de luz gera sinais de dois tipos: a gerada 
pela dispersão da luz (FSC/SSC) e a relacionada com a emissão de luz pelos fluorocromos presentes na célula. Estes sinais transformam-se em 
impulsos elétricos que se amplificam e se convertem em sinais digitais, que são depois processados no computador.  
Quando se adiciona o reagente à amostra, os anticorpos monoclonais (AcMo) presentes no reagente unem-se de forma específica aos antigénios 
aos quais estão direcionados, permitindo a identificação por CF das populações celulares que expressam o antigénio.  
A população de eritrócitos, que poderia dificultar a deteção da população de interesse, é eliminada quando se utiliza uma solução de lise 
previamente à aquisição da amostra no citómetro. Recomenda-se o uso da solução de lise de eritrócitos QuicklysisTM (CYT-QL-1), visto que não 
necessita de lavagens posteriores, nem contém fixador e assim minimiza a manipulação da amostra e evita a perda celular associada ao processo 
de centrifugação (4, 5). 
A contagem de subpopulações linfocitárias normalmente expressa-se como número de células marcadas por microlitro (contagem celular 
absoluta) ou como percentagem de células marcadas em relação ao número total de linfócitos ou leucócitos presentes na amostra, que por sua 
vez se podem determinar por CF de acordo com o seu perfil específico de FSC/SSC (tamanho/granularidade ou complexidade interna). Cada 
laboratório deve definir o protocolo operativo mais adequado, adaptado às características próprias do modelo de citómetro a usar. 
 
COMPOSIÇÃO DO REAGENTE 
LymphogramTM é apresentado em PBS com azida sódica a ≤0,09% (p/v). O reagente contém a seguinte mistura de anticorpos: 

 Anticorpo monoclonal CD8 marcado com isotiocianato de fluoresceína (FITC), clone: UCHT-4, isotipo: IgG2a 

 Anticorpo monoclonal CD19 marcado com isotiocianato de fluoresceína (FITC), clone: HIB19, isotipo: IgG1 

 Anticorpo monoclonal CD3 marcado com R-ficoeritrina (PE), clone: UCHT-1, isotipo: IgG1 

 Anticorpo monoclonal CD56 marcado com R-ficoeritrina (PE), clone: C5.9, isotipo: IgG2b 

 Anticorpo monoclonal CD4 marcado com o tandem R-ficoeritrina-cianina 5 (PECyanine-5), clone: RPA-T4, isotipo: IgG1 
Purificação: cromatografía de afinidade. 

Quantidade por vial: 1,25 mL (50 testes quando se usam 25 L de reagente por 106 células) 
O reagente não é considerado estéril. 
 
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
O reagente é estável até à data de validade indicada na etiqueta, quando armazenado a uma temperatura de 2 a 8ºC. O reagente não deve ser 
congelado nem exposto à luz direta durante o armazenamento ou na incubação com as amostras. Manter o frasco num local seco. Uma vez 
aberto, o frasco deve ser armazenado em posição vertical para evitar possíveis derrames. 
 
ADVERTÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES 
1. Para uso diagnóstico in vitro (IVD).  
2. Este produto está pronto a ser utilizado. Se são feitas diluições ou se adicionam outros componentes, fica inválido para ser utilizado em 

diagnóstico in vitro.  
3. Este reagente é estável durante o período de tempo indicado na data de validade quando armazenado apropriadamente. Não se deve 

utilizar este reagente depois da data de validade indicada na etiqueta do produto. Se armazenado em condições diferentes às condições 
definidas, tais condições devem ser validadas pelo utilizador.  

4. Alterações na aparência do produto, com a presença de precipitados ou alteração de cor, são indicativos de instabilidade ou deterioração. 
Nestas condições o reagente não deve ser utilizado. 

5. Contém 0,09% (p/v) de azida sódica (CAS-Nr. 26628-22-8) como conservante, contudo deve haver cuidado para evitar a contaminação 
bacteriana do reagente, visto que nessas condições podem obter-se resultados incorretos.  



Pág 2 de 6         Última revisão: 30/04/2018 
 

Indicações de perigo: 
H302 - Nocivo em caso de ingestão. 
Indicações de precaução: 
P264 - Lavar bem as mãos depois de utilizar. 
P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização. 
P301+P312 - Em caso de ingestão, contactar um centro de informação toxicológica ou um médico. 
P301+P330 - Em caso de ingestão, enxaguar a boca.    
P501 - Eliminar o conteúdo/ recipiente em conformidade com as normativas locais, regionais, nacionais ou internacionais. 

6. Todas as amostras biológicas e os materiais com que estejam em contacto devem considerar-se como risco biológico. Recomenda-se a 
sua manipulação como substâncias capazes de transmitir infeções (5) e descartar tendo em conta as precauções regulamentares 
estabelecidas para este tipo de produtos. Recomenda-se a manipulação com roupa e luvas protetoras apropriadas e a utilização por pessoal 
suficientemente qualificado para a técnica descrita. Evitar o contacto das amostras com a pele e as membranas mucosas, em caso de 
contacto lavar imediatamente com água abundante.  

7. A utilização do reagente com tempos de incubação ou temperaturas diferentes das recomendadas podem provocar resultados errados. 
Qualquer uma destas alterações deve ser validada pelo utilizador. 

 
PROCEDIMENTO 
Material fornecido 

LymphogramTM com volume suficiente para 50 testes quando se usam 25 L de reagente por 106 células. 
 
Material necessário, mas não fornecido 
- Citómetro de Fluxo equipado com um laser e filtro de comprimento de onda adequado ao fluorocromo, e um computador e software associados 
- Tubos de ensaio adequados para a aquisição das amostras no citómetro utilizado. Habitualmente utilizam-se tubos com fundo redondo de 6mL, 
12x75mm 
- Pipeta automática (100 µL) e pontas 
- Micropipeta com pontas. 
- Cronómetro 
- Agitador vortex 
- Controlo isotípico negativo 
- Solução de lise Quicklysis™ 
- Tampão fosfato (PBS) com azida sódica al ≤0.09% (p/v) 
- Esferas Perfect-Count MicrospheresTM (CYT-PCM-50) para contagem celular absoluta.  
 
Preparação 
O protocolo para processar as amostras com LymphogramTM depende da amostra a estudar: 

 A obtenção da amostra de sangue deve ser feita em condições assépticas por punção venosa (7, 8) num tubo estéril que contenha um 
anticoagulante apropriado (recomenda-se o uso de EDTA). A análise requer 100 µL de amostra de sangue inteiro por tubo, assumindo 
um intervalo normal de 4-10 x 103 leucócitos por µL. Para amostras com um número de leucócitos muito elevado, recomenda-se diluir 
as amostras em PBS até obter uma concentração ótima de aproximadamente 1x104 células/µL. A amostra deve ser conservada entre 
18-22ºC até ao seu processamento. Recomenda-se processar a amostra de sangue dentro das 24 horas após a sua colheita. Não se 
devem utilizar amostras hemolisadas ou com agregados celulares em suspensão.  

 As amostras de medula óssea devem ser passadas 3 a 4 vezes através de uma agulha fina para desagregar os agregados celulares. 
Deve realizar-se uma contagem de leucócitos presentes na amostra e diluí-la com PBS para obter uma concentração aproximada de 

1x 104 células/L.  

 Não é necessário diluir as amostras com números totais de linfócitos baixos, como em biópsias de agulha fina (PAAF) ou líquido 
cefalorraquidiano.  

 

Recomenda-se seguir o seguinte protocolo de preparação da amostra: 
1. Centrifugar o vial antes de cada uso. 
2. Adicionar 100 µL da amostra de sangue periférico ou medula óssea a 25 µL de LymphogramTM. Caso se esteja a trabalhar 

com outros fluídos biológicos com baixo número de células como PAAF, líquido cefalorraquidiano, lavados brônquio-
alveolares etc, adicionar 200 µL de amostra a 25 µL de LymphogramTM.  

3. Para avaliar a união inespecífica do anticorpo pode-se preparar um tubo de controlo isotípico.  
4. Incubar 15 minutos a temperatura ambiente protegida da luz.  
5. Adicionar 2 mL de solução de lise de eritrócitos QuicklysisTM* e incubar a amostra durante 10 minutos a temperatura 

ambiente protegida da luz.  
6. Adquirir diretamente no citómetro de fluxo dentro das primeiras 4 horas após finalizar a preparação da amostra. Se as 

amostras não se analisam imediatamente a seguir à preparação, devem ser conservadas a 2-8ºC protegidas da luz. A 
calibração do equipamento deve fazer-se de acordo com as recomendações do fabricante do citómetro. Antes de adquirir 
a amostra, ajustar as condições de aquisição para minimizar os debris e assegurar que a população celular de interesse 
se distingue adequadamente. É recomendável agitar suavemente o tubo antes de adquirir a amostra no citómetro para 
reduzir a agregação celular.  

*Nota: a utilização de outras soluções lise pode necessitar a eliminação dos eritrócitos. lisados. Nesse caso deve seguir o protocolo 
recomendado pelo fabricante da solução de lise utilizada.  

 

Quando se usam as esferas Perfect-Count MicrospheresTM para o cálculo de contagens absolutas, deve-se agitar o vial de Perfect-Count 
MicrospheresTM manualmente durante 30-40 segundos, imediatamente antes de adicionar o volume adequado à amostra. Usando a técnica de 

pipetagem inversa, adiconar o mesmo volume de Perfect-Count MicrospheresTM que de amostra (100 L se a amostra é de sangue periférico ou 

medula óssea e 200 L se é de outro fluído biológico com valores baixos de linfócitos).  
 
Análise por citometria de fluxo 
Verificar que o citómetro está alinhado corretamente e padronizado para dispersão da luz (FSC/SSC em escala linear) e intensidade de 
fluorescência (FL1, FL2, FL3 FL4 em escala logarítmica) e que se fixou a compensação da cor adequada seguindo as instruções do fabricante 
do citómetro.  
Na análise de ficheiros LymphogramTM pode ser complicado definir os diagramas e regiões de análise, visto que coexistem distintas populações 
celulares na mesma fluorescência. A Cytognos recomenda o uso do software InfinicytTM. Para informação sobre as vantagens deste software de 
análise, contactar com Cytognos ou com o seu distribuidor autorizado.  
 

A análise manual de ficheiros LymphogramTM pode ser realizada seguindo as indicações que se detalham no seguinte parágrafo. Os diagramas 
que se incluem correspondem a uma amostra de sangue periférico de um individuo saudável marcada com LymphogramTM.  



Pág 3 de 6         Última revisão: 30/04/2018 
 

1. FSC frente a SSC. Selecionar a zona linfoide de acordo com o seu perfil característico de baixo FSC/SSC. Esta região incluirá todos os 
linfócitos e alguns eventos contaminantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. CD19-FITC + CD8-FITC frente a CD3-PE + CD56-PE. Mostrar apenas os eventos da região linfoide. Definir uma região que exclua os 
eventos que não expressam nenhum dos marcadores.  

3. CD19-FITC + CD8-FITC frente a CD3-PE + CD56-PE. Mostrar apenas a população de linfócitos totais e definir uma região que inclua a 
população de linfócitos T (CD3+, verde), uma região que inclua a população de NK (CD56+CD3-, vermelho) e uma região que inclua a 
população de linfócitos B (CD19+, azul).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. CD19-FITC + CD8-FITC frente a CD4-PECyanine-5. Mostrar apenas a população de linfócitos T. Identificar as diferentes subpopulações 
de linfócitos T: CD3+CD4+CD8- (na região superior-esquerda), CD3+CD4+CD8+ (na região superior-direita), CD3+CD4-CD8- (na região 
inferior-esquerda), CD3+CD4-CD8+ (na região inferior -direita). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CD19-FITC + CD8-FITC frente a CD3-PE + CD56-PE. Mostrar apenas a população de células NK. Identificar as diferentes 
subpopulações de células NK: CD3-CD56+CD8- (na região superior-esquerda) y CD3-CD56+CD8+ (na região superior-direita). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
A contagem das diferentes subpopulações de linfócitos pode ser expressa como a percentagem de células marcadas em relação ao número 
total de linfócitos ou leucócitos presentes na amostra. A percentagem de linfócitos totais deve ser calculada como os eventos incluídos na região 
linfoide e evitando os eventos contaminantes que possam estar incluídos nessa região.  
A contagem das subpopulações linfocitárias também se pode expressar como o número de células marcadas por microlitro (contagem absoluta). 
A contagem absoluta de cada uma das subpopulações linfocitárias pode calcular-se por dois métodos: 

 A contagem absoluta em duas plataformas diferentes combina os resultados obtidos num contador hematológico e no citómetro de 
fluxo, e realiza-se aplicando a seguinte fórmula: 

Contagem absoluta (células/L) = Contagem de leucócitos (valor de células/L do hemograma) x % de linfócitos x % da 
subpopulação celular de interesse ÷ 104 

 
 A contagem absoluta em plataforma única é o método mais recomendável de acordo com os resultados obtidos por distintos 

laboratórios e estudos de qualidade externa, visto que se reduz a variabilidade intra- e inter-laboratório (9, 10). A metodologia baseada 
no uso de microesferas de referência consiste em que quantidades conhecidas de microesferas fluorescentes se misturam com um 
volume conhecido de amostra, lisada sem lavagens, de tal forma que as esferas se adquirem juntamente com as células. A Cytognos 
recomenda o uso das esferas de referência Perfect-Count MicrospheresTM (CYT-PCM-50) para a contagem absoluta das 
subpopulações linfocitárias, aplicando a seguinte fórmula:  
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LIMITAÇÕES 

 As amostras devem ser armazenadas a 18 - 22ºC e processadas dentro das 24 horas seguinte à sua extração.  

 É recomendado adquirir no citómetro o quanto antes as amostras que se obteve, para otimizar os resultados. Caso contrário, poderiam 
marcar-se de forma inespecífica a células não viáveis. A exposição prolongada a reagentes de lise pode produzir a degradação dos 
leucócitos e a perda de células da população de interesse.  

 A presença de glóbulos vermelhos nucleados e concentrações anormais de proteína ou hemoglobinopatias podem dar lugar a lise 
incompleta de eritrócitos. Estas condições podem originar contagens celulares falsamente baixos visto que os eritrócitos não lisados podem 
ser contabilizados como linfócitos.  

 Os resultados obtidos por CF podem ser erróneos se o laser do citómetro não está perfeitamente alinhado ou se os diagramas de análise 
estão colocados de forma incorreta.  

 Cada laboratório deve estabelecer o seu próprio intervalo normal de referência para as subpopulações linfocitárias de acordo com a técnica 
de preparação da amostra utilizada. Os dados de rendimento do reagente foram obtidos com amostras de sangue colhidas com EDTA como 
anticoagulante. O rendimento do reagente pode ser afetado pelo uso de outros anticoagulantes.  

 As amostras de alguns doentes podem resultar difíceis de analisar se existem alterações ou números muito baixos da população celular em 
estudo.  

 As amostras celulares resultantes da separação por gradiente de densidade podem não ter a mesma concentração relativa que a amostra 
de origem. As diferenças podem ser relativamente insignificantes em amostras de indivíduos com valores de hemogramas normais. Em 
pacientes leucopénicos, a perda seletiva de subpopulações específicas pode afetar a exatidão do ensaio.  

 É importante compreender o padrão normal de expressão deste antigénio e a sua relação com a expressão de outros antigénios relevantes 
com o fim de realizar uma análise adequada (11-14) 

 Os estados patológicos nem sempre se detetam por percentagens anormais de certas populações de leucócitos. Um individuo com uma 
patologia pode apresentar as mesmas percentagens de leucócitos que um individuo saudável. Por esta razão, é recomendável utilizar os 
resultados do ensaio em combinação com outros dados clínicos e de diagnóstico.  

 
VALORES ESPERADOS 
Cada laboratório deve estabelecer os seus próprios intervalos normais de referência para as contagens celulares das subpopulações linfocitárias 
visto que esses valores podem estar influenciados pela idade, o sexo e a raça (15-17). Os intervalos de normalidade obtidos nos laboratórios da 
Cytognos e apresentados na seguinte tabela têm um carácter meramente informativo. Os resultados expressam-se como percentagem das 
diferentes subpopulações linfocitárias em relação ao número total de linfócitos. Estes resultados correspondem a amostras de sangue periférico 
de adultos saudáveis entre os 18 e 60 anos.  

SUBPOPULAÇÃO LINFOCITÁRIA MÉDIA VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO 

% de linfócitos T totais (CD3+) 76.6 88.68 50.87 

% de linfócitos T CD4+CD8- 48.1 67.11 24.43 

% de linfócitos T CD4-CD8++ 23.7 53.64 12.16 

% de linfócitos T CD4-CD8-+ 4.0 7.48 1.42 

% de linfócitos T CD4+CD8+ 0.9 6.02 0.14 

% de linfócitos B totais (CD19+) 13.0 25.5 4.98 

% de células NK totais (CD56+CD3-) 9.7 24.4 2.07 

 
CONTROLO DE QUALIDADE 

 Para obter resultados ótimos recomenda-se verificar a precisão das pipetas e que o citómetro está corretamente calibrado.  

 Os fluorocromos isocianato de fluoresceína (FITC), ficoeritrina (PE) y ficoeritrina-cianina 5 (PECyanine-5) emitem a distintos comprimentos 
de onda, mas têm uma certa sobreposição espectral que deve corrigir-se mediante compensação eletrónica. Os níveis ótimos de 
compensação podem estabelecer-se mediante a análise num diagrama de pontos de células de indivíduos normais marcadas com 
anticorpos mutuamente excludentes conjugados com os fluorocromos a usar no ensaio.  

 Para avaliar a união inespecífica do anticorpo pode preparar-se um tubo de controlo isotípico.  
 
CARACTERÍSTICAS DO RENDIMENTO 
 
Especificidade 
O antigénio CD3 é expressado na superfície de timócitos maduros e de células T em sangue periférico.  
O antigénio CD4 é expressado pela subpopulação de células T em sangue periférico, pela maioria dos timócitos e algumas células malignas de 
origem T. Monócitos e macrófagos apresentam uma expressão débil de CD4. Os linfócitos B normais e granulócitos não expressam este antigénio 
à superfície. 
O antigénio CD8 é expressado pela subpopulação de linfócitos T em sangue periférico, por 60% dos timócitos e num número limitado de doenças 
de origem T. Os linfócitos B normais, monócitos e granulócitos não expressam o antigénio CD8 à superfície. 
O antigénio CD19 é expressado na superfície das células B normais e patológicas, e não é expressado nas células T, nem em monócitos ou 
granulócitos. 
O antigénio CD56 é expressado pelas células NK e pelas subpopulações de linfócitos T CD3+CD4+ y CD3+CD8+. Os linfócitos B normais, 
monócitos e granulócitos não expressam o antigénio CD56 na sua superfície. 
Para avaliar a reatividade cruzada realizou-se um estudo dos anticorpos que constituem o reagente LymphogramTM: CD3, CD4, CD8, CD19, e 
CD56, em amostras de sangue periférico de indivíduos saudáveis. Os resultados demonstraram que os anticorpos se unem especificamente à 
população de linfócitos apropriada.  
 
Precisão 
Compararam-se as percentagens das principais subpopulações linfocitárias obtidas com LymphogramTM e as obtidas com as combinações de 
anticorpos de referência. Os resultados da análise de regressão obtidos apresentam-se na seguinte tabela, onde se demonstra que a reatividade 
obtida por ambos métodos é substancialmente equivalente em amostras de sangue periférico. 
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 CYT-C001  
% Total Linfócitos T 

CD3+ 
% Total Linfócitos T 

CD4+/CD8- 
% Total Linfócitos T 

CD8+/CD4- 
% Total Linfócitos B 

CD19+ 
% Total NKs 
CD56+/CD3- 

R2 0,965427985 0,991363971 0,989408413 0,984540035 0,894612738 

MAX 73,52 63,30 56,56 28,26 12,21 

MIN 53,55 37,90 29,43 11,03 6,11 

 
Repetibilidade e Reprodutibilidade 
Marcaram-se 10 amostras diferentes de sangue periférico de dadores saudáveis com dois lotes distintos de LymphogramTM. Cada conjunto de 
dados foi analisado para avaliar as diferenças em IMF dos diferentes anticorpos incluídos no kit em ambos lotes. Os dados foram analisados por 
dois técnicos diferentes usando o software Infinicyt ™. Os resultados da análise apresentam-se na seguinte tabela:  
 

CYT-C001 CD8-FITC CD19-FITC CD3-PE CD56-PE 
 CD4-

PECyanine-5 

% CV AGRUPADO ENTRE LOTES 7,16 3,22 1,76 6,69 2,85 

% DIFERENÇA RELATIVA ENTRE LOTES 10,13 3,35 1,34 -4,78 3,43 

% CV AGRUPADO ENTRE TÉCNICOS 0,49 0,72 0,18 5,48 0,31 

% DIFERENÇA RELATIVA ENTRE TÉCNICOS 0,69 0,58 0,09 -1,61 0,06 
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GARANTIA 
Este produto está garantido apenas quanto à sua conformidade com a quantidade e o conteúdo indicado na etiqueta. Não há outras garantias, 
com exceção do indicado na etiqueta. A única responsabilidade da Cytognos limita-se à substituição do produto ou ao reembolso do preço de 
compra.  
 
EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS 
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FABRICADO POR 
CYTOGNOS SL 
Polígono La Serna, Nave 9 
37900 Santa Marta de Tormes 
Salamanca (Espanha) 
Tel: + 34-923-125067 
Fax: + 34-923-125128 
Informação sobre pedidos: admin@cytognos.com 
Informação técnica: support@cytognos.com 
 
www.cytognos.com 
 
 
 

mailto:admin@cytognos.com
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Olerup SSP® GelRedTM Dropper Bottle 
 
Product number: 103.302-05/25  
Lot number: 6H6 
Volume: Product No. 103.302-05 – 5 ml 
 Product No. 103.302-25 – 5x5 ml 
Expiry date: 2021-03-01 
Storage: Room temperature 
 
PRODUCT USE GelRedTM is a sensitive, stable and environmentally safe 

fluorescent nucleic acid dye designed to replace the toxic 
ethidium bromide for staining dsDNA, ssDNA or RNA in 
agarose gels or polyacrylamide gels. 

  
 For the recommended final concentration, simply add 4 drops à 

0.030 ml from the bottle for every 100 to 120 ml of gel solution. 
For the most accurate and consistent results, hold the dropper 
bottle vertically and squeeze slowly until the forming drop falls 
from the tip. 

 
STORAGE Store at room temperature.  
 

The dropper bottle is specially designed to exclude damaging 
UV light. GelRed™ should be shielded from light and exposure 
to light should be avoided during long-term storage. 
 
The Olerup SSP® GelRed™ dropper bottle should be stored at 
room temperature. At low temperatures, such as +4oC, dye 
precipitation may occur. Should this occur, heat the solution in a 
water bath at +45oC to +50oC for two minutes and/or vortex the 
solution.  

 
DISPOSAL Not classified as hazardous waste, thus can be safely disposed 

of down the drain or as regular trash. Consult local, state or 
national regulations for proper disposal. 

 
CAUTIONS The dye is noncytotoxic and nonmutagenic at concentrations well 

above the working concentrations used in gel staining. For further 
information, consult the MSDS for this product. GelRedTM is 
impermeable to latex gloves and cell membranes.  

 A complete safety report on GelRedTM may be downloaded from 
www.biotium.com. 

 
 The UV light from sources used for visualization of GelRedTM 

stained DNA is damaging to your eyes. Always wear appropriate 
protective eyewear when using these instruments. 

file://///allenexnas4/OlerupSSP/Produktbeskrivningar%20Olerup/Diverse/www.biotium.com.
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Material Safety Data Sheet  
Olerup SSP® GelRedTM Dropper Bottle  
 
 
Chemical Product and Company Identification 
Date of Issue: 2010-06-30  
Product Name:  Olerup SSP® GelRedTM Dropper Bottle  
Product number: 103.302-05 
Manufacturer: Olerup SSP AB, Franzengatan 5, SE-112 51 Stockholm, Sweden 
Tel: +46 8 717 88 27 
Fax: +46 8 717 88 18 
 
Composition and Information on Ingredients 

Component Chemical Name Weight % CAS No. EINECS 
No. 

GelRedTM Proprietary Proprietary N.A. N.A. 
 

 
Water 

 
dihydrogen oxide 

 
Proprietary 

 
7732-18-5 

 
231-791-2 

This product is not classified according to the EU regulations 
 
Hazards Identification 
Emergency overview: Handle with care – substance has not been fully tested. 
 
First Aid Measures 
Potentially harmful; avoid prolonged or repeated exposure. Wash hands thoroughly after handling. If 
eye or skin contact occurs, wash affected areas with water for 15 minutes and seek medical advice. 
If inhaled, move individual to fresh air and seek medical advice. If swallowed, seek medical advice. 
 

Fire Fighting Measures 
Use carbon dioxide, dry chemical extinguishers, foam extinguishers or water. An approved self-
contained breathing apparatus and protective clothing are recommended. 
 

Accidental Release Measures 
Use appropriate protective equipment and methods to clean up spilled substance promptly. Absorb 
spill onto an appropriate material. Collect and dispose of all waste in accordance with applicable 
laws. 
 

Handling and Storage 
Store at room temperature. The dropper bottle is specially designed to exclude damaging UV 
light. GelRed™ should be shielded from light and exposure to light should be avoided during 
long-term storage. The Olerup SSP® GelRed™ dropper bottle should be stored at room 
temperature. At low temperatures, such as +4oC, dye precipitation may occur. Should this 
occur, heat the solution in a water bath at +45oC to +50oC for two minutes and/or vortex the 
solution.  

 

Exposure Controls and Personal Protection 
Gloves, protective clothing and eyewear should be worn and safe laboratory practices followed.  
 
ACGIH/OSHA Permissible Exposure Limit Data: Not determined 

 

Physical and Chemical Properties 
Form: Liquid 
Color: Dark red 
Odour: Not determined 
Solubility in/ miscibility with water: High 
pH in solution (20°C): Not determined 
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Density (20°C): Not determined 
 
Stability and Reactivity 
Thermal Decomposition: No decomposition if used according to specifications  
Dangerous Reactions: No dangerous reactions identified  
Dangerous Products of Decomposition: No dangerous decomposition products identified 
 
Toxicological Information 
RTECS Number: None known  
Tocixity: GelRed was subjected to a series of tests both by Biotium and by three independent 
testing services to assess the dye’s safety for routine handling and disposal. These tests include: 1) 
glove penetration test; 2) cell membrane permeability and cytotoxicity test; 3) Ames test; and 4) 
environmental safety tests. Test results confirm that the dye is impenetrable to both latex gloves 
and cell membranes. The dye is noncytotoxic and nonmutagenic at concentrations well above the 
working concentrations used in gel staining. Furthermore, GelRed has successfully passed 
environmental safety tests in compliance with CCR Title 22 Hazardous Waste Characterization. As 
a result, GelRed is not classified as hazardous waste, thus can be safely disposed of down the 
drain or as regular trash, providing convenience and reducing cost in waste disposal. However, 
since these tests were not performed on human, we still advise that researchers exercise 
precautions when handling the dye or any other DNA-binding molecules by wearing protective 
gears. For detailed test results on GelRed, you may download a complete safety report at 
www.biotium.com.  
Health Hazards: See toxicity.  
Potential Hazards: We are not aware of any potential hazards  
Carcinogenicity: Not listed by NTP, IARC or OSHA 
 

Ecological and Disposal Information 
Not classified as hazardous waste, thus can be safely disposed of down the drain or as regular 
trash. 
Consult local, state or national regulations for proper disposal. 
 
Transport Information 
Hazards Class: Not determined  
Identification Number: Not determined  
Packing Group: Not classified  
Proper Shipping Name (Technical Name): Not determined 
 

Regulatory information 
This product is not classified according to the EU regulations.  
 
U.S Federal regulationTSCA:     Not listed. 
SARA:    Not regulated. 
Clean Water Act (CWA): No products were found. 
Clean Air Act (CAA):  No products were found. 
WHMIS (Canada):  Not controlled under WHMIS (Canada), no products found.  
 
Other Information 
The information provided above is believed to be correct to our best knowledge, but does not 
purport to be all inclusive, and shall be used only as a guide. This material is sold for laboratory 
purposes only and is not required to appear on the TSCA inventory. It is not intended for food, 
drug, household, agricultural or cosmetic use. Its use must be supervised by a technically 
qualified individual experienced in handling potentially hazardous chemicals. Olerup SSP AB 
shall not be held liable for any damage resulting from handling or contact with the above 
product. 
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ADDRESSES:  
 
Manufacturer: 
Olerup SSP AB, Franzengatan 5, SE-112 51 Stockholm, Sweden.  
Tel: +46-8-508 939 00 
Fax: +46-8-717 88 18 
E-mail: olerup-se@caredx.com 
Web page: https://labproducts.caredx.com/ 
 
Distributed by: 
Olerup GmbH, Löwengasse 47 / 6, AT-1030 Vienna, Austria.  
Tel: +43-1-710 15 00 
Fax: +43-1-710 15 00 10 
E-mail: olerup-at@caredx.com 
Web page: https://labproducts.caredx.com/ 
 
Olerup Inc., 901 S. Bolmar St., Suite R, West Chester, PA 19382 
Tel: 1-877-OLERUP1 
Fax: 610-344-7989 
E-mail: olerup-us@caredx.com 
Web page: https://labproducts.caredx.com/ 
 
For information on CareDx distributors worldwide, contact Olerup GmbH. 
 
 
 
 
  

file:///C:/Users/cromero/Desktop/Övrigt/PI%20update/olerup-se@caredx.com
file:///C:/Users/cromero/Desktop/Övrigt/PI%20update/olerup-at@caredx.com
mailto:olerup-us@caredx.com
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1.  Descrição do produto 
 

Os Kits BAGene são dispositivos de diagnóstico in vitro para utilização por profissionais 
qualificado. Os kits são usados para a genotipagem das especificidades sanguíneas de dadores, 
recetores e mulheres grávidas por genética molecular. Os kits ABO-, ABO variant, RH (com D 
Zigotia)-, Partial D-, Weak D- e KKD-TYPE servem para completar, clarificar e confirmar 
resultados serológicos. Os kits The MNS-, HPA-, HNA- e Rare-TYPE podem ser usados para 
genotipagem sem testes serológicos adicionais, salvo se especificado o contrário (consulte as 
suas regulamentações nacionais). 
 
O material básico para a tipagem com os Kits BAGene é o DNA purificado de leucócitos. O 
procedimento de teste é realizado usando o PCR-Sequence Specific Primers (SSP) (ver Fig. 1). 
Este método baseia-se no facto da extensão do primer e a consequente PCR bem-sucedida 
dependerem da correspondência exata da extremidade 3' de ambos os primers. Como resultado, 
a amplificação é obtida apenas se os primers correspondem totalmente à sequência alvo. O 
produto da amplificação é subsequentemente visualizado por eletroforese em gel de agarose. 
 

 

Correspondência perfeita → Amplificação 
(alelo-específica) 

 

Sem correspondência → Sem amplificação 
(não alelo-específica) 

 
 

 

Fig. 1: Princípio da reação de PCR-SSP 
 

A composição das misturas individuais de primers permite a identificação clara dos genótipos 
ABO, RH, KEL, JK, FY, MNSs, grupos sanguíneos raros, HPA e HNA indicados na respetiva ficha 
de trabalho. Por cada tipagem é usado um número determinado de misturas de reação pré-
aliquotadas secas. Em cada mistura de reação é incluído um controlo de amplificação interna.  
 

2. Material 

2.1. Conteúdo dos kits BAGene 
 

◆ Placas/tiras de PCR para a genotipagem do grupo sanguíneo. As misturas de reação pré-
aliquotadas e secas contém primers alelo-específicos, primers de controlo interno 
(específicos para o gene HGH (Human Growth Hormone) ou para uma sequência do 
cromossoma I (90 kbp 5’ do Rhesus Box)) e nucleótidos. A mistura de reação n.º 1 está 
marcada. O número de lote está impresso em cada placa/tira. 

◆ Tampão de PCR 10x  
◆ 8 tampas de tiras 
◆ CD de Informação BAGene (contendo as instruções de utilização, fichas de trabalho e o 

certificado de controlo da qualidade) 
 
 

2.2. Material requerido mas não fornecido 
 

 Happy Taq (REF 70976) (ou outra Taq-Polimerase, validada com os kits BAGene pelo 

utilizador). 
A Happy Taq é fornecida gratuitamente quando encomendada conjuntamente com Kits 
BAGene. 

 Não use uma Hot-start Taq polimerase (p. ex., Ampli Taq Gold)! 
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◆ Kit EXTRA GENE I (REF 7059) (opcional) para a extração de DNA de sangue/ linfócitos/ 

leucócitos ou material para outros métodos de extração de DNA 
◆ Micropipetas (0,5 - 250 µl) 
◆ Pontas com filtro integrado esterilizadas 
◆ Termociclador (lista de termocicladores validados, consultar página 6) 
◆  Agarose específica de DNA 
◆  Tampão TBE 0,5x (45 mM de Tris, 45 mM de ácido bórico, 0,5 mM de EDTA) 
◆  Brometo de etídio (EtBr) 
◆  Unidade de eletroforese de imersão 
◆  Abastecimento energético (200 - 300 V, 200 mA) 

◆ Marcador de peso molecular de DNA (REF 7097) 

◆  Fonte UV (transiluminador, 220-310 nm) 
◆  Sistema de documentação de gel 
 

 

2.3. Armazenamento e Estabilidade 
 

Os kits são entregues à temperatura ambiente. A Happy Taq será fornecida em gelo seco. Após a 
entrega, armazene todos os reagentes a ≤ -20°C. O prazo de validade é indicado no rótulo de 
cada reagente e é também válido para reagentes abertos. O prazo de validade indicado no rótulo 
exterior refere-se ao reagente com a estabilidade menor contido no kit.  
Descongele o tampão de PCR 10x pouco tempo antes da utilização. 
 

3. Dados de Desempenho 
 

A composição da mistura de primers garante uma identificação fiável dos alelos indicados na ficha 
de trabalho com base nos dados da sequência atualmente conhecidos. 
A precisão e capacidade de reprodução da especificidade de cada mistura de primers foram 
verificadas para cada lote com amostras de DNA controlo com especificidades conhecidas. Os 
alelos, que não estão incluídos e que não foram testados atualmente por serem raros, estão 
indicados na ficha de trabalho (nt = não testados atualmente). 
 
Estudos de desempenho, com amostras de DNA previamente tipadas, foram realizados para 
todos os kits da BAGene. Algumas misturas não poderam ser testadas para reações positivas, 
uma vez que estas são específicas de  alelos raros que não estão disponíveis para teste. Este 

facto está indicado no diagrama de avaliação ou na tablela específica. Os resultados foram 
comparados com os resultados de outros kits SSP de grupos sanguíneos, por métodos de 
sequenciação ou por testes serológicos de grupos sanguíneos. Os resultados da tipagem obtidos 
foram 100% concordantes com os resultados da pré-tipagem. 
 
A avaliação e o controlo da qualidade das misturas foram realizados com amostras de DNA 
extraídas através do kit EXTRA GENE I (método de extração por sal), ou pelos kits Qiagen 
QIAamp DNA Blood Mini e Maxi (método de extração por coluna). Quando outro kit de extração 
de DNA é utilizado, a adequação do DNA extraído para aplicação com kits BAGene deve ser 
validado pelo utilizador. 
 

Os kits BAGene são validados com a Happy Taq (REF 70976). Ao usar outra Taq Polimerase, a 

enzima tem de ser validada para os kits BAGene pelo utilizador. 
É garantida uma tipagem fiável usando 50 - 100 ng de DNA por mistura de reação. 
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4. Procedimento de teste 

4.1. Condições de Segurança e notas especiais 
 

A PCR é um método altamente sensível, que deve ser desempenhado por pessoal qualificado 
com experiência em técnicas de genética molecular e testes de grupos sanguíneos. As diretrizes 
atualizadas sobre medicina de transfusão, determinação de grupos sanguíneos e anamnese de 
transfusão devem ser consultadas de forma a reduzir o risco de tipagens falsas, especialmente 
quando são obtidos resultados diferentes com métodos serológicos e métodos moleculares. A 
genotipagem das especificidades ABO, RHD/RHCE, Kell, Kidd e Duffy tem de ser realizadas após 
um teste serológico. 
 
Respeite as medidas de segurança especiais de forma a evitar a contaminação e consequentes 
reações falsas: 
 

◆ Use luvas durante o trabalho (sem pó, se possível). 

◆ Use novas pontas em cada passo de pipetagem (com filtro integrado). 

◆ Use áreas de trabalho separadas para a pré-amplificação (isolamento de DNA e preparação 
das reações) e pós-amplificação (eletroforese em gel, documentação); de preferência, use 
duas salas separadas. 

◆ Use dispositivos e outros materiais apenas nos locais respetivos e não os troque. 

 

4.2. Isolamento de DNA 
 

O material amostral para o isolamento de DNA genómico deve ser enviado em sistemas próprios 
para recolha sanguínea. A presença de heparina inibe potencialmente a PCR; deste modo os 
sistemas de recolha sanguínea com heparina não são apropriados [2]. É recomendada a 
utilização de sangue em EDTA ou Citrato para a tipagem. 
 
Métodos de extração de DNA validados: 
• EXTRA GENE I (BAG) 
• QIAGEN QIAamp DNA Blood Mini e Maxi Kit 
 
Métodos laboratoriais internos de isolamento de DNA estabelecidos devem ser validados pelo 
utilizador. 
 
O DNA deve ter os seguintes índices de pureza:  
 

• OD260/OD280 = >1,5 e <2,0 (indicador para contaminação com RNA/proteínas) 

• OD260/OD230 = >1,8 (indicador para contaminação com sal, hidratos de carbono
   ou solventes orgânicos) 

 

4.3. Amplificação 
 

Todas as misturas de reação pré-aliquotadas já contêm primers alelo-específicos e controlo-
específicos e nucleótidos. Estas são fornecidas secas nos tubos de reação. Os parâmetros de 
amplificação são otimizados para um volume final de 10 µl. 
 

1. Retire o número necessário de placas/tiras de ≤ -20 °C e descongele o tampão 10x de PCR. 
 

2. Pipete a mistura principal, composta por tampão de PCR 10x, solução de DNA, Taq-polimerase 
e água destilada e misture bem. Os diferentes kits BAGene funcionam com a mesma mistura 
principal e podem consequentemente ser combinados.  

 
A composição da mistura principal é indicada na Tabela 1. 
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Tabela 1: Composição da mistura principal dependendo do número de misturas de reação 
 

Número de 
misturas 

Água 
Dest. 

Tampão de PCR 
10x 

Solução de DNA 
(50-100 ng/µl)  

Happy Taq 
(5 U/µl) 

volume 
total 

 

1 8 1 1 0,08 10 µl 

2 16 2 2 0,2 20 µl 

6 50 7 7 0,5 65 µl 

7 70 9 9 0,7 90 µl 

8 80 10 10 0,8 100 µl 

9 88 11 11 0,9 110 µl 

10 96 12 12 1,0 120 µl 

11 104 13 13 1,0 130 µl 

12 112 14 14 1,1 140 µl 

13 128 16 16 1,3 160 µl 

14 136 17 17 1,4 170 µl 

15 144 18 18 1,4 180 µl 

16 152 19 19 1,5 190 µl 

18 166 21 21 1,7 210 µl 

 
 Para diferentes concentrações de DNA, as quantidades da solução de DNA e água devem variar em 

conformidade (p. ex., para 12 misturas: DNA (120 ng/µl): usar 5,8 µl DNA e 119 µl de água dest.). 
 Se for usada outra Taq Polimerase, a enzina tem de ser validada para os kits BAGene pelo utilizador. 
 

 É recomendada a preparação mínima de uma mistura principal para 6 misturas de reação devido ao 
volume reduzido de Taq-polimerase. 

 

3.  Depois de agitar no vortex, adicione de imediato 10 µl desta 
mistura às misturas de reação pré-aliquotadas e secas (ver 
figura). Mude a ponta após cada passo de pipetagem. Feche 
bem os tubos com as respetivas tampas. Assegure que não 
toca na parte interior das tampas, nem nas extremidades 
superiores dos tubos com os dedos para evitar contaminação. 
Se forem usados termocicladores com tampa ajustável, 
também é possível usar protetor de PCR reutilizáveis. Agite 
ligeiramente a placa para baixo para dissolver os pellets no 
fundo da placa. A solução de PCR completa deve estabelecer-
se no fundo. 

 
4. Coloque os tubos de reação no termociclador e ajuste a tampa 

para que os tubos de reação não se deformem com o calor. 
Inicie o programa de PCR. Não é necessário adicionar óleo 
mineral às misturas de reação se for usada uma tampa 
aquecida e ajustada! 

 
 
 

    
Marcação ➔ 

Mistura de 

reação ➔ 

 

Lot-
Nr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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Parâmetros de amplificação para todos os Kits BAGene  
 

Termocicladores validados 
 

PTC 200 / C1000 
(MJ Research/ BioRad) 
 

GeneAmp PCR-System 
9700 (usar taxa de 
aquecimento de 9600), 
Veriti (ABI)  
 

Mastercycler epGradient S 
(usar função “simulate 
Mastercycler gradiente”) 
(Eppendorf) 
 

Tprofessional (Biometra) 
 

 
Não use um bloco de aquecimento em alumínio (p. ex., GeneAmp PCR-System 9700)! 
 
Ao usar termocicladores com uma taxa de aquecimento e arrefecimento muito rápida, 
recomenda-se o uso de uma taxa de aquecimento e arrefecimento mais lenta (~2,5 °C/seg.). 
 
Uma vez que termocicladores de diferentes fabricantes têm um desempenho diferente e até 
mesmo dispositivos individuais de um tipo podem ser calibrados de forma diferente, pode 
ser necessário otimizar os parâmetros de amplificação.  
 
Para otimizar o seu dispositivo, use as seguintes orientações: 
 

Para reações falso-positivas (bandas inespecíficas, tipos adicionais): Aumente a temperatura de 
emparelhamento em 1°C por passo.  
 

Para reações falso-negativas (bandas e/ou controlos em falta): Diminua a temperatura de 
emparelhamento em 1°C por passo e/ou aumente os períodos de emparelhamento em 5 
segundos e/ou aumente os períodos de desnaturação em 5 segundos por passo. 
 
Recomenda-se usar apenas termocicladores calibrados regularmente. Para a verificação do 

termociclador, recomendamos o kit CYCLER CHECK (REF 7104, 71044). 

 

4.4. Eletroforese em gel 
 

A separação dos produtos de amplificação é feita por eletroforese através de um gel de agarose 
horizontal. Como tampão de eletroforese, é recomendado TBE 0,5x (45mM de Tris, 45mM de 
ácido bórico, 0,5mM de EDTA). A concentração do gel deve ser de 2,0 - 2,5% de agarose. Deixe o 
gel polimerizar pelo menos 30 minutos antes de carregar as amostras.  
 
Depois da amplificação ter sido concluída, retire as amostras do termociclador e carregue a 
totalidade das misturas de reação cuidadosamente em cada poço do gel. Adicionalmente, aplique 
10 µl do marcador de peso molecular de DNA de forma a compara o tamanho das bandas. A 
separação por eletroforese é feita a 10 - 12 V/cm (com 20 cm de distância entre os elétrodos 
aproximadamente 200-240 V), durante 20 - 40 minutos. Após a eletroforese ter sido concluída, o 
gel é tingido numa solução de brometo de etídio (EtBr) durante 30 – 45 minutos (aprox. 0,5 µg/ml 
de EtBr em H2O ou tampão TBE). Como alternativa, pode também ser adicionado EtBr (0,5 µg/ml) 

Programa-passo Tempo Temp. N.º de ciclos 

Desnaturação inicial 5 min. 96 °C 1 ciclo 

Desnaturação 10 seg. 96 °C 5 ciclos 

Emparelhamento+extensão 60 seg. 70 °C  

Desnaturação 10 seg. 96 °C 10 ciclos 

Emparelhamento 50 seg. 65 °C  

Extensão 45 seg. 72 °C  

Desnaturação 10 seg. 96 °C 15 ciclos 

Emparelhamento 50 seg. 61 °C  

Extensão 45 seg. 72 °C  

Extensão final 5 min. 72 °C 1 ciclo 
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ao tampão de eletroforese ou ao gel de agarose. Se necessário, o excesso de EtBr pode ser 
removido imergindo o gel em H2O durante 20-30 minutos. 

 

4.5. Documentação 
 

Para documentação, visualize a amplificação da PCR usando um transiluminador UV (220-310 
nm) e fotografe-o com um sistema adequado de documentação em gel. Escolha o tempo de 
exposição e a abertura de forma a que as bandas visíveis ao máximo e se destaquem contra o 
fundo negro (abertura aproximada de 11, tempo de exposição de 1 segundo). Os resultados são 
documentados na ficha de trabalho fornecida (ver ponto 4.6). 
 

4.6. Interpretação de resultados e limitações do método 
 

4.6.1. Geral 
 

Os resultados obtidos com os kits BAGene são documentados nas fichas de trabalho fornecidas. 
Nas fichas de trabalho, as características, especificidades, fenótipos e genótipos são listados 
numa tabela e um exemplo de um padrão de reação serve para auxiliar a interpretação. As 
preparações da PCR têm números de reação (p. ex., ABO-TYPE n.º 1 - 8). Por baixo dos números 
de reação na ficha de trabalho, está indicado o comprimento do fragmento dos produtos 
específicos PCR em bp. Nas linhas abaixo, são apresentados possíveis padrões de banda no gel. 
Produtos de PCR específicos (reações positivas) são designados como + e as caixas 
correspondentes do diagrama têm um fundo colorido. ABO-TYPE, ABO-TYPE variant, Partial D-
TYPE, Weak D-TYPE, D Zygosity-TYPE, KKD-TYPE, MNS-TYPE, Rare-TYPE, HPA-TYPE e 
HNA-TYPE são destacados a cinzento, RH-TYPE com destaque suplementar a vermelho, verde 
e azul. A avaliação dos padrões de reação é levada a cabo nas linhas da esquerda para a direita.  
 
Apenas as bandas que mostram o tamanho correto em correlação com o fragmento padrão do 
marcador de DNA devem ser consideradas como positivas. Os tamanhos corretos das bandas 
específicas podem ser encontrados na ficha de trabalho. Em todas as linhas sem amplificação 
alelo-específica tem de aparecer o controlo interno a 434 bp. A exceção é a reação de PCR da 
mistura n.º 2 do RH-TYPE que apresenta um controlo interno com 659 bp. Na maioria dos casos 
em que haja uma amplificação alelo-específica, o controlo interno é mais fraco ou ausente! Se não 
aparecer nem a banda específica nem a banda de controlo interno, o resultado com cuja a mistura 
seja relevante não deve ser usado para avaliação.  
Para resultados inapropriados, consulte a resolução de problemas (ver ponto 6). 
 
Se não puder ser obtido um resultado claro com os kits BAGene (p. ex., devido a alelos 
desconhecidos que não podem ser detetados com os primers existentes), devem ser seguidas as 
diretrizes de transfusão nacionais de acordo com as tipagens serológicas. É recomendada a 
sequenciação dessas amostras. Os resultados da tipagem devem ser interpretados tendo em 
consideração a variação genética de diferentes grupos étnicos. Em caso de dúvida, o fenótipo é 
válido. 
 

4.6.2. ABO-TYPE e ABO-TYPE variant  
 

A expressão homozigótica dos alelos ABO*O.01, ABO*O.02, ABO*B.01, ABO*A2.01 é indicada 
por intermédio das bandas na reação de PCR correspondente (1, 3, 5 ou 7). Em heterozigotia, as 
quatro "não reações" têm de ter uma banda no gel (2, 4, 6 e 8) para além das duas reações de 
PCR específicas (1, 3, 5, 7). A homozigotia do alelo ABO*A1.01 é indicada apenas por bandas 
nas quatro "não reações" (2, 4, 6, 8), uma vez que não existe uma preparação específica para 
ABO*A1.01. O padrão heterozigótico de ABO*A1.01 pode ser reconhecido através da presença de 
uma banda adicional das reações alelo-específicas (1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ou 16).  
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Como apenas uma seleção de alelos da variante A pode ser detetada pela ABO-TYPE variant, 
outros alelos da variante A podem ser ocultados pelo resultado de PCR ABO*A1.01. Como 
apenas uma seleção de alelos da variante B e nenhum alelo da variante A2 pode ser detetado 
pela ABO-TYPE variant, outros alelos da variante B ou da variante A2 podem ser ocultados pelos 
resultados de PCR ABO*B.01 and ABO*A2.01, respetivamente. A maioria dos alelos B(A) e cis AB 
também apresentam um resultado positivo na reação ABO*B.01.  
 

Uma banda que é específica do HGH com 434 bp de comprimento, aparece como controlo 
interno. 
 

Consulte também as notas especiais nas fichas de trabalho do ABO-TYPE e ABO-TYPE variant. 
  

4.6.3. RH-TYPE  
 

A tipagem genética do padrão RHD assim como de algumas variantes do RHD (RHD - haplotipos 
positivos em espécimes serológicos D negativos, D parcial, Del) e a D Zigotia é realizada nas 
reações de PCR correspondentes. 
As preparações 1 e 2 são reações de PCR-Multiplex para analisar cinco polimorfismos RHD (RHD 
intrão 4 e 7, exão 7, assim como a deteção específica do RHD*01N.08  (W16X) e do RHD*08N.01 

()). Isto significa que, ao contrário de todos os outros kits BAGene (exceto no caso da banda de 
controlo interno) podem ocorrer não só um, como também dois produtos de amplificação 
específicos numa reação PCR.  
Para facilitar a avaliação, as caixas respetivas são divididas quando podem existir duas bandas 
possíveis apresentando um fundo de duas cores. Os comprimentos dos por fragmentos de PCR e 
os polimorfismos são também identificados com uma cor específica de acordo com as caixas para 
o padrão de reação. É recomendada a utilização do marcador de peso molecular de DNA. 
 

Exemplo RHD*08N.01 (): 
 

Reação N.º 1: Duas bandas específicas têm de aparecer no gel. 

• Produto de PCR com 224 bp – identificação a cinza, padrão de reação  numa 
caixa com fundo cinza. 

• Produto de PCR com 123 bp – identificação a azul, padrão de reação  numa 
caixa com fundo azul. 
 

 
Reação N.º 2: Duas bandas específicas têm de aparecer no gel. 

• Produto PCR 154 bp – identificação a verde, padrão de reação  numa caixa com 
fundo verde. 

• Produto de PCR com 390 bp – identificação a cinza, padrão de reação  numa 
caixa com fundo cinza. 
 

As reações PCR designadas são para a determinação molecular genética das características do 
locus genético de RHCE. Uma banda, específica para HGH, com um comprimento de 434 bp, 
aparece como controlo interno. Uma exceção é a reação de PCR n.º 2, em a banda de controlo 
aparece a 659 bp. 
 

Se um padrão de reação indicar uma variante RHD, deve ser efetuada uma análise aprofundada 
usando Partial D-TYPE de forma a excluir as mutações pontuais como causa destes resultados. 
 
 
 

+ 

+ 

+ 

+ 
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4.6.4. Partial D-TYPE 
 

Uma banda em falta na reação n.º 4 pode indicar DFR (serologia: positivo fraco com anti-D) ou 

RHD*08N.01 () (hemi ou homozigótico D-negativo em serologia). Se a informação serológica 

estiver em falta, a confirmação ou exclusão do RHD*08N.01 () pode ser obtida usando RH-
TYPE. Na presença do tipo RHD*D-fraco tipo 41 (RHD*01W.41) e RHD*D-fraco tipo 45 
(RHD*01W.45), pode ocorrer ausência de reação na mistura n.º 9. Mutações nas secções 
intrónicas podem também levar á ausência de reação na mistura n.º 8 ou 9. Na presença de RHD* 
D-fraco tipo 20 (RHD*01W.20), a reação n.º 10 normalmente não apresenta banda, mas, por 
vezes, aparece uma banda fraca.  
 

Não é atualmente possível efetuar uma diferenciação molecular genética das variantes D 
RHD*DCS, *DFW, *DIM, *DNU do RHD padrão. A análise de haplotipos é útil. 
 

4.6.5. D Zygosity-TYPE 
 
No kit RH-TYPE é possivel tipar um padrão de RHD-Zigotia: DD, Dd ou dd. Deste modo é 
requerida a presença ou ausência da Upstream Rhesus-Box (UBOX) na reação nº10 e da Rhesus 
Hybrid-Box (HBOX) na reação nº 11. 
 
Para os alelos RHD, que não podem ser determinados serologicamente (RhD neg.), pode ocorrer 
uma discrepância entre o resultado do teste sorológico e a genotipagem. A detecção positiva da 
Rhesus Box Upstream demonstra a presença de um alelo RHD (RHD pos.), exceto para o 

RHD*08N.01 () homozigótico e hemizigótico, respectivamente. A mistura de reacção 10 pode 
ser negativa embora esteja presente um alelo RHD. 
Além disso, o resultado da mistura 10 com uma Upstream Rhesus Box geneticamente modificada 
(por exemplo, para o D-fraco 4.2 (DAR1)) também pode ser falso negativo, embora a amostra seja 
serologicamente D-positiva. Para verificar este tipo de discrepâncias, o RH-TYPE contém reações 

para detectar RHD*08N.01 () e D-fraco 4.2 (DAR1). Assim, com um resultado serológico D-
positivo e um PCR positivo para o Hybrid Rhesus Box, o resultado final é “Dd.” O resultado final 
será “DD” quando se obtiver um resultado de PCR negativo para o Hybrid Rhesus Box. 
Devido a um polimorfismo distintivo na Hybrid Rhesus Box de Africanos, pode ocorrer um 

resultado falso positivo na presença de RHD* 08N.01 () e outro alelo RHD. 
 
Alelos RHD antigéneo D-negativo adicionais não podem ser excluídos com os kits atualmente 
disponíveis. Isso deve ser considerado na interpretação dos resultados. No entanto, a incidência 
desses alelos na população caucasoide é bastante baixa. 
 
O DNA degradado pode conduzir a resultados falso-negativos. Isso é evidenciado pela presença 
apenas das bandas de controlo interno ou pela completa ausência de bandas. 

5. Avisos e Precauções 
 

O brometo de etídio é um mutagénio poderoso. Evite o contacto com a pele e contaminações. 
Consulte as instruções de utilização e os avisos e precauções do fabricante.  
 
O transiluminador irradia uma luz UV de onda muito curta que pode causar queimaduras na pele e 
na retina. Use uma máscara facial de proteção UV! 
 
O material biológico usado para a extração de DNA, p. ex., sangue ou tecido humano, deve ser 
manuseado como sendo potencialmente infeccioso. Quando manusear material biológico, 
recomenda-se tomar precauções de segurança apropriadas (não pipetar com a boca, usar luvas 
descartáveis quando manusear material biológico e no procedimento do teste, desinfetar as mãos 
quando tiver acabado o teste). O material biológico deve ser desativado antes de ser eliminado (p. 
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ex., por autoclave). Os descartáveis devem ser submetidos a autoclave ou incinerados após a 
utilização. 
 
O derrame de material potencialmente infeccioso deve ser imediatamente removido com papel 
absorvente e as áreas contaminadas limpas com um desinfetante padrão adequado ou com uma 
solução de 70% de álcool. O material usado para limpar derrames, incluindo luvas, deve ser 
inativado antes de ser eliminado (p. ex., por autoclave). 
 

A eliminação de todas as amostras, reagentes não usados e resíduos deve ser feita de acordo 
com as regulamentações nacionais, federais, estatais e locais. 
 
A declaração da ficha de segurança (MSDS) está disponível para download em;  
www.bag-diagnostics.com . 

6. Resolução de problemas 
 

Problema Possível motivo  Solução 

Sem amplificação,  
Marcador de peso molecular 
visível 

DNA contaminado com inibidores de 
PCR, DNA degradado. 

Repetir o isolamento de DNA,  
tente métodos diferentes 

Concentração de DNA demasiado 
alta/baixa  

Alterar a concentração de DNA 
repetir o isolamento de DNA 

A enzima está em falta ou a 
concentração é demasiado baixa  

Repetir a tipagem,  
alterar a concentração de enzima 

DNA de sangue heparinizado  Repetir tipagem com sangue em 
EDTA 

Parâmetros de amplificação errados Otimizar os parâmetros 

de amplificação (consultar 4.3)  

Falha repetitiva na mesma 
mistura (sem controlo de 
amplificação)  

Fuga nos tubos de reação, perda de 
água e alteração da concentração 
durante a PCR 

Apertar bem os tubos com as 
tampas 

Amplificação não específica, 
bandas adicionais (as bandas 
adicionais do tamanho errado 
têm de ser ignoradas) 

Contaminação com outros produtos 
de amplificação 

Descontaminação, repetir tipagem, 
assegurar condições de trabalho 
limpas 

DNA contaminado com sais Repetir isolamento de DNA, 
tentar métodos diferentes 

Concentração de DNA demasiado 
alta  

Usar menos DNA 

Concentração de enzima demasiado 
alta  

Usar menos enzima 

Parâmetros de amplificação errados Otimizar os parâmetros 

de amplificação (consultar 4.3)  

A avaliação mostra mais 
de 2 especificidades  

Transferência da contaminação  
(produtos de amplificação!) 
novo alelo  

Verificar misturas de tipagem sem 
adicionar DNA, descontaminação, 
assegurar condições de trabalho 
limpas 

Nenhuma banda visível, ou 
apenas bandas muito fracas 
visíveis, Marcador de peso 
molecular invisível 

Tingimento com EtBr muito fraco Repetir tingimento 

Fundo de gel demasiado 
brilhante  

Tingimento com EtBr longo,  
concentração de EtBr demasiado alta  

Embeber gel em H2O ou TBE, 
concentração de EtBr mais baixa 

Banda turva Tampão de eletroforese demasiado 
quente ou gasto, tampão de 
eletroforese errado, 
a polimerização do gel não foi 
concluída 

Baixar a tensão, 
usar tampão 0,5x TBE, 
usar gel totalmente polimerizado  

http://www.bag-diagnostics.com/


Instruções de utilização: Kits-SSP BAGene Versão 14/2019 

 

11 / 12 
 

 

 
 Quando usar o equipamento e os materiais listados, a otimização dos parâmetros de amplificação deve 

ser verificada em última instância. Na maioria dos casos, é possível avaliar o teste eliminando as bandas 
adicionais devido à variação de tamanho. 

 

7. Referencias 
 

1. Green and Sambrook, 2012. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. New York: Cold Spring 
Harbour Laboratory 
 
2. Beutler, E. et al., 1990. BioTechniques 9:166 
 
Para referências adicionais consulte www.bag-diagnostics.com. 

 

8. Explicação dos símbolos usados nos rótulos 
 

 
Prazo de validade 

 

Temperatura de armazenamento / 
Limite inferior de temperatura 

 Consulte as instruções de utilização 

 
Suficiente para "n" ensaios 

 
Fabricante 

BLOOD TYPING 
Utilização prevista: 

Tipagem do grupo sanguíneo 

CONT Conteúdo, contém 

HNA TYPING 
Utilização prevista: 

Determinação de especificidades do HNA 

HPA TYPING 
Utilização prevista: 

Determinação de especificidades do HPA 

BAGene INFORMATION CD 
CD (contem instruções de utilização, ficha de trabalho,  

certificado de controlo da qualidade) 

eIFU | VXX/XXXX 
Instruções de utilização eletrónica 

Versão atualizada das instruções de utilização 

IVD Dispositivo médico para diagnóstico in vitro 

LOT Código do lote 

PCRBUF│10x Tampão de PCR, 10x concentrado 

PCRCAP Tampas de PCR 

http://www.bag-diagnostics.com/
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PCRPLATE Placas de PCR 

PCRSTRIP Tiras de PCR 

REACTIONMIX Misturas de reação 

REF Referência de catálogo 

RTU Pronto a usar 

TAQ POLYMERASE Taq polimerase 

 

Find further information and instructions for use in other languages on our website  

http://www.bag-diagnostics.com or contact us directly at info@bag-diagnostics.com 
or phone: +49 (0)6404-925-125 

http://www.bag-diagnostics.com/
mailto:info@bag-diagnostics.com
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XM-ONE® Teste de compatibilidade para transplantes – Instruções de Utilização 

Descrição do produto: XM-ONE® Teste de compatibilidade para transplantes (4 testes). Um kit que contém 
tubos CPT Vacutainer® para a preparação de células mononucleares de sangue periférico (CMSP), esferas 
magnéticas para isolamento de células precursoras endoteliais com expressão de marcadores endoteliais e 
monócitos destas CMSP, e reagentes secundários para detecção dos anticorpos em soro com capacidade de 
ligação às células isoladas. O kit contém ainda anticorpos contra CD3 e CD19 que podem ser utilizados para 
efectuar testes de compatibilidade de linfócitos. 
Componentes do produto: Um kit composto por 16 tubos CPT Vacutainer®, 4 tubos de vidro siliconizados, 
4 tubos de esferas magnéticas, 1 frasco de anti-CD3, 1 frasco de anti-CD19, e frascos de anti-IgG e anti-IgM
Aplicação: XM-ONE® é um kit de diagnóstico in vitro utilizado para o isolamento de células precursoras 
endoteliais com expressão de marcadores endoteliais e monócitos, e preparação de amostras para análise 
dos anticorpos IgM e IgG específicos para estas células. O kit contém ainda reagentes que possibilitam ao 
utilizador a opção de efectuar testes de compatibilidade de linfócitos em conjunto com o ensaio.
Resumo, explicação e princípios: A análise dos anticorpos específicos para as células com expressão de 
marcadores endoteliais e monócitos permite aos médicos realizar testes de compatibilidade para transplantes, 
através da detecção dos anticorpos contra antigénios expressos nestas células. XM-ONE® proporciona 
reagentes optimizados para detecção por citometria de fluxo de anticorpos com capacidade de ligação 
às células isoladas. Os reagentes secundários são acoplados a isotiocianato de fluoresceína, que pode ser 
detectado pelo canal de FL1. O procedimento de ensaio é semelhante ao dos testes de compatibilidade por 
citometria de fluxo de linfócitos. As células precursoras endoteliais são isoladas, incubadas com soro e, em 
seguida, coradas com anticorpos secundários contra IgM e IgG. As células que apresentam um resultado 
positivo apresentam uma mudança de FL1 quando comparadas com células incubadas com soro de controlo 
negativo. Opcionalmente, o utilizador pode também decidir efectuar testes de compatibilidade de células T e 
B com os anticorpos CD3.PE e CD19.PerCP fornecidos no kit.
Precaução: Para Diagnóstico In Vitro. Este produto só pode ser utilizado por profissionais de saúde. 
Adicionalmente, a pessoa responsável pela análise do resultado deve possuir experiência em citometria de 
fluxo. Depois da utilização, todos os materiais devem ser eliminados como resíduos perigosos. Manusear 
todas as amostras biológicas como potencialmente infecciosas.
Armazenamento: As esferas magnéticas e os anticorpos secundários devem ser sempre conservados a 
uma temperatura entre +2 °C e +8 °C.  Os tubos CPT Vacutainer® e os tubos de vidro siliconizados podem 
ser armazenados a uma temperatura entre 18 °C e 25 °C. Os tubos CPT Vacutainer® devem estar a uma 
temperatura entre 18 °C e 25 °C quando forem utilizados. Todos os reagentes do kit devem ser mantidos 
ao abrigo da luz solar directa. O rótulo do kit apresenta o prazo de validade. Todos os componentes do kit 
devem ser usados antes desta data. Os anticorpos secundários devem, após a abertura, ser utilizados no prazo 
de dois meses.
Conteúdo e reagentes do kit: Este kit contém componentes para 4 testes; estes incluem 4 frascos de 
suspensão de esferas, 4 tubos de vidro siliconizados, 1 frasco de 400 μl de Anti IgM, 1 frasco de 400 μl de 
Anti IgG, 1 frasco de 800 μl de anti-CD3, 1 frasco de 800 μl de anti-CD19, 16 tubos CPT com heparina BD 
Vacutainer® e 1 instruções de utilização. Armazenamento: consulte o rótulo no tabuleiro interior, os tubos 
CPT e abaixo as Instruções de utilização.

Requisitos do instrumento/equipamento:
A) Citómetro de fluxo
B) Íman para isolamento de células precursoras endoteliais.

Utilize um íman no qual possam ser usados os tubos de vidro siliconizados. Não utilize ímanes 
que necessitem de colunas ou componentes adicionais. Os ímanes padrão para separação de 
células fornecidos pelos fabricantes seguintes foram utilizados em conjunto com o kit XM-ONE® 
kit; Invitrogen (marca anterior: Dynal), StemCell Technologies Inc. É possível utilizar ímanes de 
outros fabricantes, embora o desempenho com o kit não tenha sido estabelecido.

C) Adicionalmente, é também necessário equipamento padrão de laboratório, tal como pipetas, banho de 
gelo, frigoríficos, centrifugadora arrefecida com rotor de oscilação externa e uma báscula que permita 
5 a 10 inclinações por minuto
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Reagentes necessários mas não fornecidos no kit:
A) Soro de controlo negativo (um soro que não contém anticorpos que se liguem às células isoladas).
B) Soro de controlo positivo (um soro que se liga às células isoladas).
C) Tampão de lavagem: Tampão fosfato salino (PBS) pH 7,4 sem Ca2+ e Mg2+, ajustado às 

temperaturas de 18 a 25°C e de 0 a 4°C. Opcional: BSA isenta de IgG 0,01% como aditivo do tampão 
de lavagem. Se adicionar BSA, certifique-se de que a BSA não causa qualquer coloração inespecífica 
das células isoladas na citometria de fluxo. Se forem efectuados testes de compatibilidade de células 
T e B como parte do ensaio XM-ONE, recomendamos adicionar BSA para aumentar a viabilidade de 
células B especialmente.

Colheita e preparação da amostra
D) O soro de teste pode ser fresco ou descongelado. Todavia, os agregados devem ser removidos do 

soro de teste por centrifugação (8.000 – 10.000 g durante 10 minutos) ou filtração (0,2 μm) antes 
do ensaio. Evitar ciclos repetidos de congelação-descongelação pois poderão diminuir os títulos de 
anticorpo no soro. Ter presente que o ensaio detecta anticorpos no soro testado e que estes anticorpos 
podem ser afectados pelas condições de armazenamento, manuseamento, etc. O soro testado não 
deve ser inactivado pelo calor.

Instruções de funcionamento
1) Efectue a colheita de sangue do candidato a dador para preparação de células em 4 dos tubos CPT 

Vacutainer®. Os tubos CPT Vacutainer® devem estar a uma temperatura entre 18 °C e 25 °C quando 
forem utilizados. Em alternativa: Se o sangue for colhido noutro local em tubos diferentes dos CPT, 
transferir o sangue para os tubos CPT e continuar de acordo com as instruções. Nota importante: 
não utilizar tubos com EDTA para a colheita de sangue pois o EDTA interfere com o isolamento 
das células.

2) Imediatamente após a colheita, inverta suavemente os tubos CPT cheios a 180°, 8 a 10 vezes.  
Recomendamos que o sangue colhido seja processado o mais rapidamente possível.

3) Centrifugue os tubos numa centrifugadora horizontal (cabeça basculante), com a travagem 
accionada, a 1500-1800 g a 18-25 °C durante 15 minutos.

4) Deve ser visível uma camada branca de CMSP acima da barreira de gel estável. Inverta suavemente 
o tubo 3 vezes para suspender as células no plasma. A barreira de gel permanecerá intacta.

5) Abra os tubos CPT e transfira a suspensão de células dos 4 tubos para um tubo vazio de 50 ml. 
Encha o resto do tubo com tampão de lavagem, ajustado à temperatura de 18-25 °C.

6) Centrifugue as células a 450 g a 18-25 °C, para granular as células, e volte a suspender as células 
em 1 ml de tampão de lavagem, ajustado à temperatura de 18-25 °C.  Transfira as células suspensas 
novamente para um tubo de vidro siliconizado fornecido com o kit.

7) Adicione 0,5 ml de tampão de lavagem, ajustado à temperatura de 18-25 ºC, a um tubo de 
suspensão de esferas (tampa verde) e volte a suspender as partículas magnéticas. Transfira as 
partículas magnéticas para o tubo siliconizado com CMSP.

8) Incube a mistura de CMSP e esferas magnéticas em gelo durante 30 minutos com algumas 
inclinações suaves (5-10 inclinações/minuto).

9) Adicione 4 ml de tampão de lavagem frio, 0-4 °C, e isole as células aplicando o tubo no íman 
durante 10 minutos. A potência do campo magnético pode influenciar o tempo necessário para a 
separação magnética. Em seguida, retire com uma pipeta as células não isoladas para o tubo novo 
e coloque-as em gelo. Não elimine quaisquer células sem confirmar que conseguiu isolar células 
com sucesso. Note que podem ser utilizadas células não isoladas para testes de compatibilidade de 
células T e B se estes ensaios não forem efectuados como parte do ensaio XM-ONE.

10) Retire o tubo do íman e volte a suspender as células isoladas em tampão de lavagem a 0-4 °C. 
Divida as células isoladas equitativamente entre os números de tubos de citometria de fluxo 
escolhidos. Os números das células devem situar-se entre 0,2 e 1 milhão de células por tubo. Se os 
testes opcionais de compatibilidade de células T e B tiverem de ser efectuados no mesmo tubo, o 
número de células deve estar entre 0,5 e 1 milhão de células por tubo, para recuperar células B em 
números estatisticamente significativos.
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   Elabore um plano para dividir as células para incubação com:
    -soros de controlo positivo
    -soros de controlo negativo
    -soros de receptor

Para detecção tanto de IgG como de IgM, teremos um mínimo de 6 tubos no total.

Adicione tampão de lavagem a 0-4 °C até perfazer um volume total de 4 ml por cada tubo FACS. 
Centrifugue as células a 450 g (preferencialmente a 4-10 °C), descarte cuidadosamente o sobrenadante e 
decante o tubo utilizando uma toalha de papel para remover a última gota de tampão de lavagem. Adicione 
50 μl de cada soro às células granuladas (os soros de controlo não estão incluídos no kit). Agite e deixe 
incubar durante 15 + 15 minutos à temperatura ambiente, misturando suavemente após os primeiros  
15 minutos.

Opcional:
-Devido ao risco de ocorrência de efeitos de prozona, susceptível de originar resultados falsos negativos 
em soro que contenha doses elevadas de anticorpos, recomendamos a análise de soro desconhecido 
diluído numa proporção de 1:50 em paralelo com a análise de soro não diluído.
Nota: as diluições devem ser realizadas em soro de controlo negativo.
-Os ensaios de autocontrolo para auto-anticorpos podem ser realizados pelo XM-ONE.

11) Lave as células três vezes com 4 ml de tampão de lavagem a 18-25 °C.

Após este passo pode optar por incluir ou não testes de compatibilidade de células T e/ou B no mesmo 
tubo. Se for necessário efectuar testes de compatibilidade de linfócitos, efectue o ensaio incluindo o 
passo 13 opcional. 

12) Para detecção de IgM ligada a células isoladas: Adicione 10 μl de anticorpos secundários específicos 
para IgM (isotiocianato de fluoresceína, tampa amarela) por cada tubo. Para detecção de IgG ligada 
a células isoladas: Adicione 10 μl de anticorpos secundários específicos para IgG (isotiocianato de 
fluoresceína, tampa vermelha) por cada tubo. Não se esqueça de adicionar anticorpos secundários às 
amostras para os controlos positivo e negativo.

13) Opcional: Se tiverem de ser efectuados testes de compatibilidade de células T e B no mesmo tubo 
do XM-ONE, adicione 10 μl de anti CD3 (ficoeritrina conjugada, tampa azul) e/ou 10 μl de anti-
CD19 (proteína de clorofila peridimina conjugada, tampa violeta) a cada tubo.

14) Deixe incubar em gelo ou a +4 °C durante 20 minutos em ausência de luz.
15) Lave as células duas vezes com tampão de lavagem, 0-4 °C, com a centrifugadora a 450 g 

(preferencialmente a 4-10 °C). Volte a suspender as células em 2,0 ml de tampão fosfato salino. Se 
necessário, este volume pode ser aumentado ou reduzido, conforme os procedimentos do laboratório 
para a citometria de fluxo. Armazenar as amostras em gelo ou a +4 °C. Recomendamos que as 
amostras sejam analisadas o mais rapidamente possível após o procedimento de coloração e que seja 
evitado o armazenamento prolongado, que irá diminuir a viabilidade das células isoladas.

16) Analise por meio da citometria de fluxo. As definições, canais e níveis de cutoff específico que 
devem ser usados para citometria de fluxo são determinados pelo instrumento utilizado e são 
da responsabilidade de cada utilizador individual. Se forem utilizados os anticorpos opcionais 
contra CD3 e CD19, note que têm de ser efectuadas definições para que todas as células possam 
ser analisadas simultaneamente e que tem de ser efectuada uma compensação adequada para 
isotiocianato de fluoresceína, ficoeritrina e proteína de clorofila peridimina.
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Descrição dos símbolos

Número de catálogo Código de lote Prazo de validade: 
aaaa-mm

n
Contém o suficiente 
para <n> testes

Consultar as instruções 
de utilização Limites de temperatura

Fabricante
Dispositivo de 
diagnóstico médico 
in vitro

Mantenha afastado da 
luz solar

AVISO: 0,1% azida de sódio
GHS H303: Pode ser perigoso se ingerido.
GHS H313: Pode ser nocivo em contato com a pele.
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Telmo Silvestre

De: De Assunçao, Sandra Cristina <sandra.assuncao@grifols.com>
Enviado: 28 de outubro de 2020 18:04
Para: IPST-Aprovisionamento
Cc: Esteves Sempiterno, Isabel Alexandra
Assunto: FW: Envio do Convite e Caderno de Encargos - Consulta Prévia nº 3100220
Anexos: Proposta DIIM.036_I.P.S.TRANSPLANTAÇÃO_C.Prévia N.º 3100220.zip

Exmos. Senhores, 
 
Na sequência da vossa solicitação, que muito agradecemos, vimos por este meio apresentar as nossas melhores 
condições para Fornecimento de Reagentes para os diversos laboratórios do IPST, IP. 
 
Desde já nos colocamos ao dispor de V.Exas. para prestar qualquer esclarecimentos que julguem necessário. 
 
Na expectativa das V./prezadas notícias, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
 
Sandra Assunção  
Grifols Portugal, Lda. 
Departamento Administrativo 
Telefone: +351 21 925 52 00  
Tel.Directo:+351 21 925 32 66 
Tel.Directo:+351 933 021 148 
Rua de São Sebastião N.º2, 
Zona Industrial Cabra Figa 
2635-448 Rio de Mouro - Portugal 
www.grifols.com 
 

 
 

De: Joana Costa <joana.costa@IPST.min-saude.pt>  
Enviado el: 16 de outubro de 2020 20:36 
Para: Corporate Grifols Portugal <portugal@grifols.com> 
CC: Telmo Silvestre <Telmo.Silvestre@IPST.min-saude.pt> 
Asunto: Envio do Convite e Caderno de Encargos - Consulta Prévia nº 3100220 
 
Excelentíssimos senhores,  
 
Junto se envia o Convite e Caderno de Encargos, para efeitos de apresentação de proposta, referente ao 
procedimento por Consulta Prévia nº 3100220.  
 
Disponível para qualquer esclarecimento adicional.  
 
Com os melhores cumprimentos, 

Joana Costa 

SERVIÇOS CENTRAIS - INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, IP 

DPGPF – SERVIÇO DE AQUISIÇÕES 

Av. Miguel Bombarda nº 6  
1000-208 Lisboa, PORTUGAL 

TEL +351 21 0063044 FAX +351 21 0063073 
EE: aprovisio@ipst.min-saude.pt 

www.ipst.pt 

PENSE ANTES DE IMPRIMIR 

26 de outubro de 2020 23:00
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