
Transfuse    Transplant    Transform a life

Produtos Complementares

Especialidade

Complete o quebra-cabeça com a linha mais abrangente de produtos 
no mercado, para diagnóstico transfusional.



A Immucor continua a ser uma 
parceira dedicada para o seu 
Laboratório e Banco de Sangue, 
com a mais ampla linha de 
produtos de elevada qualidade 
para imuno-hematologia 
completando o quebra-cabeça 
de doador e paciente.

Immucor 
Concorrente A
Concorrente B
Concorrente C
Concorrente D

Total de Produtos 

75
48
32
35
21

Total de Produtos Complementares

18
3
0
3
215

*Oferta dos concorrentes retirada dos catálogos de 2014



Complete o seu portfólio do diagnóstico 
transfusional com Produtos Complementares 
da Immucor.

• A Immucor oferece a mais ampla gama de reagentes para o 
Laboratório do Banco de Sangue.

• A Immucor dispõe de todos os produtos necessários para 
capacitar o técnico a testar amostras básicas a complexas.

• Estes produtos ajudam a fornecer componentes sanguíneos 
o mais compatíveis possível, de forma segura para o paciente 
e com melhores resultados.



Produtos Complementares

Gamma® ELU-KIT® II
Eluição ácida rápida de anticorpos 
a partir de glóbulos vermelhos 
intactos

Código do Produto: 0007861. 
Suficiente para 10 eluatos

Características do Produto

• Identificação de anticorpos a partir 
de amostras com TAD positivo;

• Amostras contendo múltiplos 
anticorpos. Armazenar à 
temperatura ambiente (15-30°C). 
Após aberto a Solução de Lavagem 
de Trabalho deve ser armazenada 
entre 1-10°C;

• Presença de um antígeno fraco.

Funções e Benefícios

• 2 anos de prazo de validade a 
partir da data de fabricação, reduz 
o desperdício devido ao prazo de 
validade extenso;

• Com o monitoramento de pH 
assegura a correta preparação do 
eluato sem necessidade de outros 
medidores de pH.

W.A.R.M.
Meio de Eliminação de Anticorpos a 
Quente

Código do Produto: 0057319  
(10 x 5 mL)

Características do Produto

• W.A.R.M. remove o autoanticorpo 
e reduz a força do TAD positivo, 
que liberta os sítios de ligação dos 
antígenos para adsorção;

• Por comparação dos resultados do 
soro adsorvido utilizando W.A.R.M. 
com os resultados do soro não 
adsorvido, é possível identificar o 
autoanticorpo reativo a quente;

• Armazenar entre 1-10ºC.

Funções e Benefícios

• Não é necessária pré-lavagem; 
economiza tempo;

• Procedimento de apenas um passo 
elimina a necessidade de passos 
adicionais de lavagem e tratamento 
enzimático dos glóbulos vermelhos; 
tempo de resposta menor;

• Não é necessário tratamento 
enzimático adicional, uma vez que 
este procedimento ocorre durante 
a eliminação do autoanticorpo; 
economiza tempo.



A Immucor fornece ao Laboratório a mais ampla gama de 
Produtos Complementares para compatibilizar doador e paciente.

RESt®

Eritrócitos de Estroma de Coelho 
(RESt). Eliminação de aglutininas 
frias

Código do Produto: 0057316  
(8 x 1 mL)

Características do Produto

• Adsorção efetiva de aglutininas 
frias reativas tais como anti-I, 
anti-H ou anti-IH ajuda na resolução 
de testes de identificação de 
anticorpos;

• Usado como uma alternativa a 
adsorção fria autóloga;

• De forma segura adsorve 
aglutininas indesejadas do soro 
de pacientes recentemente 
transfundidos;

• Armazenar entre 1-10ºC.

Funções e Benefícios

• Elimina a necessidade de grandes 
quantidades de glóbulos vermelhos 
do paciente para adsorção;

• Conclui adsorções frias sem a 
necessidade de pré-tratamento 
das células do paciente; economiza 
tempo.



Gamma®-Quin
Remoção de imunoglobulinas de 
glóbulos vermelhos

Código do Produto: 0007890 
(1 x 10 mL)

Weak D Cells
Controle de Qualidade para 
reagentes anti-D

Código do Produto: 0002995  
(1 x 5 mL)

Gamma® P1 Blood Group 
Substance
Neutralização de anti-P1

Código do Produto: 0007700  
(1 x 2 mL)

Red Blood Cell (RBC) 
Storage Solution
Meio isotônico de suspensão e 
conservação de glóbulos vermelhos

Código do Produto: 0005036 (1L)

Gamma® Lewis Blood 
Group Substance
Neutralização de anti-Lea e anti-Leb

Código do Produto: 0007702  
(1 x 2 mL)

Freeze Dried Papain
Utilizada como uma enzima 
proteolítica em testes sorológicos ou 
para pré tratar glóbulos vermelhos 
para adsorção

Código do Produto: 0057292 
(10 x 2 mL)

Outros Produtos Complementares





Immucor, Inc.
3130 Gateway Drive
P.O. Box 5625 • Norcross, Georgia • EUA
30091.5625
8008292553
www.immunor.com
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Fresenius HemoCare Brasil Ltda.
CNPJ: 49.601.107/0001-84 
Rua Roque Gonzáles, 128
CEP: 06855-690 • Itapecerica da Serra, SP
SAC: 0800 707 3855
www.fresenius-kabi.com.br

Produto Descrição de Modelos (Família) Reg. ANVISA:

Freeze Dried Papain 10 x 2 mL 10154450186

GAMMA ELU-KIT II
Solução de Lavagem 1 x 50 mL 

Solução de Eluição 1 x 11 mL
Solução Tampão 1 x 12 mL

10154450178

Gamma Lewis Blood Group Substance 1 x 2 mL 10154450188

Gamma P1 Blood Group Substance 1 x 2 mL 10154450187

Gamma-Quin 1 x 10 mL 10154450190

Red Blood Cell (RBC) Storage Solution 1 L 10154450189

RESt 8 x 1 mL 10154450184

W. A. R. M. 10 x 5 mL 10154450185

Weak D Cells 01 x 5 mL 10154450198

Quer receber informações
e conteúdos atualizados 

da Fresenius Kabi?

Cadastre-se em nosso site:


