
REGRAS DE USO DO CITÔMETRO DE FLUXO: 

 

 1. O uso do equipamento só pode ser realizado por usuário treinado e autorizado 
pelo Laboratório de Imunopatologia das Doenças Infecciosas, respeitando o 
agendamento eletrônico. O horário de funcionamento para usuários externos é 
das 07:30 às 12:30 horas somente nos dias úteis; 

2. O agendamento deve ser realizado de forma eletrônica e com pelo menos, 7 
dias de antecedência, após preenchimento de formulário de solicitação de uso. 
Um e-mail será retornado ao solicitante, confirmando o uso, com data e horários; 

 3. Experimentos com atrasos de 30 minutos ou mais após horário de 
agendamento, que possam comprometer o horário subsequente reservado por 
outro usuário, serão cancelados e poderão ser agendados novamente de acordo 
com a disponibilidade de horários; 

4. O acesso à sala 323 e ao equipamento citômetro de fluxo será realizado pela 
equipe técnica responsável pelo Laboratório de Imunopatologia das Doenças 
Infecciosas. Não será permitida a realização de outras atividades na sala que 
não estejam relacionadas à utilização do equipamento;  

5. A preparação das amostras deverá ser realizada no laboratório do usuário e 
estas deverão ser trazidas prontas para análise no equipamento. O usuário 
deverá pesquisar as propriedades físico-químicas, potencial toxicidade e risco 
biológico das amostras que serão utilizadas antes de iniciar o experimento. 

Amostras de tecido deverão ser filtradas (70m), no laboratório do usuário, antes 
de serem realizadas as aquisições;  

6. O usuário deverá fornecer as soluções necessárias para a aquisição: (fluidos 
de foco (focusing fluid), de limpeza (wash solution) e de desligamento (shutdown 
solution), e as ultraeBeads para compensação dos anticorpos. Além disso, não 
são fornecidos anticorpos primários, secundários, controles-ou qualquer tipo de 
reagente ou consumível (tubos de citometria, cell strainer). Estes reagentes e 
consumíveis são de responsabilidade do usuário.  

6.1 No caso das soluções necessárias para aquisição, se for de interesse 
do usuário, o valor das soluções utilizadas para aquisição de amostras poderá 
ser adicionado ao valor calculado para o uso do citômetro Attune NxT. 

7. O pagamento da utilização deverá ser realizado mensalmente ou conforme 
acordo formal. Para facilitar o pagamento via financiamento da pesquisa, 
materiais ou reagentes necessários para o funcionamento citômetro, (além 
daqueles utilizados pelo usuário), serão solicitados ou pagamento das 
manutenções e revisões necessárias para o bom funcionamento do 
equipamento (Pessoa jurídica).  

8. Os materiais obrigatórios para o uso da sala de citometria são: jaleco, luvas, 
tubo para aquisição em poliestireno transparente, fundo redondo 12x75mm, 
5mL, marca Falcon código 352008, descarte para tubos e ponteiras, solução de 
hipoclorito 0,5%, álcool 70%; pipetas próprias. 

9. Todos os ajustes e compensações são de responsabilidade do usuário;  

10. O usuário, antes da aquisição, deverá preencher a tabela de utilização 
disponível na sala do citômetro;  



11. Os dados obtidos experimentalmente devem ser extraídos do computador 
somente via gravação em pen-drive do laboratório. É expressamente proibido 
o uso de CD-R, DVD ou pen drive de uso pessoal.  Este procedimento deve ser 
realizado logo após o uso do equipamento. O laboratório não se responsabiliza 
por perdas de dados; 

12. O usuário deverá realizar o shutdown conforme manual de instrução do 
equipamento e acompanhado da técnica responsável antes de desligar o 
citômetro. Este procedimento leva aproximadamente 40 minutos;  

13. Ao final do experimento, o usuário deverá ser assistido para esvaziar o 
descarte de resíduos e se necessário, repor as soluções de focusing fluid, wash 
e shutdown, até o limite preconizado. Deverá também levar todos os 
tubos/frascos utilizados para armazenamento de suas amostras, sendo 
responsável pelo seu descarte apropriado. Não será permitida a produção de 
descarte sólido de qualquer tipo no laboratório;  

14. Qualquer erro ou problema que venha ocorrer com o equipamento deverá 
ser obrigatoriamente informado à equipe técnica.  

 


