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INSTRUÇÕES DE USO – KIT DE VITRIFICAÇÃO INGÁMED 

Obs: Realizar todos os procedimentos à temperatura ambiente. 

Preparação 

• Separar as hastes de vitrificação a serem usadas e identifica-las com o nome da paciente. 

• Colocar os protetores das hastes de vitrificação, na posição horizontal, no vapor de nitrogênio, e nos minutos 
que antecedem o procedimento eles devem estar totalmente mergulhadas no nitrogênio líquido na posição vertical. 

• Preparar uma placa 15 x 100 mm com uma gota de 20 µL de solução tampão HEPES próxima a 2 gotas de 20 
µL de solução VI-1 (gotas 1 e 2). 

• Na mesma placa, preparar mais 3 gotas de VI-1 distante das primeiras gotas (gotas 3, 4 e 5). 

Fase de equilíbrio 

1. Colocar os oócitos/embriões na gota de HEPES; 
2. Juntar a gota 1 de VI-1 à gota de HEPES e aguardar 3 minutos; 
3. Juntar a gota 2 de VI-1 à gota de HEPES + VI-1 e aguardar mais 3 minutos; 
4. Transferir o oócito/embrião para a primeira das três gotas de VI-1 (gota 3). Homogeneizar o oócito/embrião 

nas gotas 3 e 4 e deixar na gota 5. O oócito/embrião permanece na gota 5 de solução VI-1 até total reidratação.  
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Obs: O tempo TOTAL na solução de equilíbrio (VI-1) para oócitos e embriões é diferente: 

• 9-15 min para oócitos 

• 12-15 min para embriões (até 8 células) 

• 15-18 min para mórulas e blastocistos 

Fase de vitrificação 

Obs: Em outra placa preparar 3 gotas de 20 µL de VI-2.  

Obs: Os passos seguintes de 5-11 DEVEM ser realizados entre 60 a 70 segundos. 

5. Aspirar o oócito/embrião da gota de VI-1 e transferir para a 1ª gota de VI-2; 
6. Homogeneizar várias vezes em pontos diferentes da gota e transferir para a 2ª gota de VI-2; 
7. Homogeneizar novamente em pontos diferentes e transferir para a 3ª gota de VI-2; 
8. Homogeneizar e transferir o oócito/embrião para a haste de vitrificação com volume mínimo de líquido; 
9. Aspirar o excesso de líquido em torno da célula; 
10. Mergulhar a haste diretamente no nitrogênio líquido; 
11. Coloque a haste no protetor já mergulhado no nitrogênio líquido. 
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