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INSTRUÇÕES DE USO – GV GRADIENTE  

As instruções a seguir descrevem um procedimento geral de utilização do produto. O volume do produto e as 
concentrações utilizadas podem ser modificados de acordo com a rotina laboratorial. Antes de ser utilizado, o meio 
deve ser estabilizado à temperatura ambiente, transferir uma alíquota do produto para um frasco com tampa e deixar 
à temperatura ambiente.  

1. Preparar a coluna de gradiente de densidade utilizando uma pipeta estéril, transferir para um tubo para 
centrífuga estéril, 1 mL do GV GRADIENTE INGÁMED pronto para uso – camada inferior. 

2. Utilizando outra pipeta estéril, adicionar sobre o GV GRADIENTE INGÁMED pronto para uso – camada inferior, 
1 mL do GV GRADIENTE INGÁMED pronto para uso – camada superior. Ao transferir o meio, posicionar a pipeta 
encostada na parede do tubo. 

3.  Utilizando uma pipeta estéril, depositar, cuidadosamente, o sêmen liquefeito sobre a coluna de gradiente de 
densidade e sobre ela colocar no máximo 4 mL de sêmen. 

4. Colocar para centrifugar em rotação de 150 a 200G, por 20 minutos. A qualidade da amostra de sêmen deve 
ser levada em consideração para determinar a velocidade e o tempo de centrifugação. 

5. Remover o sobrenadante.  
6. O sedimento, composto por espermatozoides, deve ser lavado duas vezes com 5 mL de GV HEPES INGÁMED 

aquecido a 37°C, em cada lavagem. 

Nota: Para detalhes adicionais sobre o uso deste produto, consultar seus próprios procedimentos de laboratório e 
protocolos que tenham sido especificamente desenvolvidos e otimizados para seu programa individual. 
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