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Dialysis Water Scheme 
RESULTADOS ESPERADOS 

 

 
 

Os resultados esperados, obtidos a partir dos ensaios efetuados durante o Controlo de Qualidade das amostras 
no Laboratório da FEPTU, da UK Health Security Agency (UKHSA), constituem uma orientação. Estes resultados 
podem diferir dos finais, calculados a partir dos resultados de todos os participantes e divulgados no Relatório da 
distribuição. 
 
 

DISTRIBUIÇÃO DW28 - AMOSTRAS DW28A, DW28B 
 
 

Resultados esperados: 
 

Parâmetro 

DW28A DW28B 

Mediana* Interpretação** Mediana* Interpretação** 

Total de microrganismos viáveis (TVC), 
a 17ºC - 23ºC/7 dias, por mL 

72 
Satisfactory / 

Triggers action 
level 

29 Satisfactory 

 

*Valores obtidos por análise de 1 mL de amostra reconstituída, utilizando o método de filtração por membrana. 
 

**Interpretação de acordo com a norma ISO 23500-3:2019 – Preparation and quality management of fluids for 
haemodialysis and related therapies - Part 3: Water for haemodialysis and related therapies 
 
 
 

Conteúdo das amostras: 
 

DW28A Lactobacillus paracasei e Microbacterium luteolum 

DW28B Enterococcus faecalis e Pseudomonas fluorescens 

 
 

 
Estão disponíveis amostras de repetição, durante um ano, a partir da data deste documento, salvo rutura 
de stock, para os participantes que tenham tido problemas com algum dos ensaios e que pretendam repetir a 
análise. Não é necessário esperar pelo relatório para solicitar amostras de repetição. 
 

As amostras da próxima distribuição do Dialysis Water Scheme serão enviadas na semana que se inicia a 20 de 
fevereiro de 2023.  
 

Se necessitar de apoio técnico ou tiver algum comentário ou sugestão a fazer relativamente ao Dialysis Water 
Scheme, por favor contacte-nos. 
 
Resultados validados por: Margaret Njenga (FEPTU Laboratory Supervisor) 
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