Kit Detector de Sêmen InSite®
Instruções
Procedimento simples
1.

Teste AP: coloque 10 gotas de água destilada ou deionizada na superfície interna (manchada) do fundo da
roupa íntima feminina, e deixe a água ser absorvida por pelo menos 1 minuto. Em seguida, abra um conjunto de
fita de teste AP e pressione o elemento de papel interno do teste contra a roupa íntima por 5 segundos. Uma
mudança de cor para roxo nos primeiros 60 segundos é um resultado POSITIVO. Se o teste der POSITIVO,
prossiga para o teste PSA para confirmar a presença de sêmen. Se o teste der NEGATIVO, mas você suspeitar
que possa haver algum traço de sêmen na roupa, realize o teste PSA mesmo assim.
Procedimento alternativo: envolva a parte inferior da roupa íntima molhada em uma haste com ponta de algodão
molhada para que o algodão fique saturado com a solução. Depois pressione a ponta de algodão contra o
elemento de papel de teste AP por aproximadamente 10 segundos. Uma mudança de cor para roxo dentro dos
primeiros 60 segundos é um resultado POSITIVO. Este procedimento produz um ponto de fácil visualização, de
alto contraste. Também evita deixar manchas na roupa.

2.

Teste PSA: coloque 15 ml de água em um recipiente usando o conta-gotas fornecido. Depois coloque e retire o
fundo da roupa íntima dentro do recipiente repetidamente, permitindo que a água seja absorvida, depois
espremendo para retirá-la. Finalmente, torça o fundo da peça no recipiente. Coloque uma fita de teste PSA no
recipiente e aguarde 10 minutos. (Não mergulhar além da linha de marcação.) Depois, remova a fita de teste e
coloque-a em uma superfície limpa e seca. Leia a fita de teste após 10 minutos. Um resultado POSITIVO é
indicado por duas linhas, como mostrado abaixo.
Procedimento alternativo: envolva o tecido manchado da roupa íntima molhada em uma haste com ponta de
algodão molhada para que o algodão fique saturado. Depois mergulhe a haste em um pequeno recipiente
contendo 25 gotas de água. Repita isto duas vezes. Faça o teste PSA como de costume. Este método
preserva a mancha na roupa íntima, que depois pode ser enviada para análise de DNA.
Se você estiver testando absorventes íntimos (usados pela mulher durante o período menstrual), coloque 25 ml
de água no copo (para um absorvente grande) ou 10 ml para um mini-absorvente. Depois coloque o absorvente
no copo e remova-o repetidamente permitindo que o mesmo absorva água. Por último remova o absorvente do
copo e descarte-o. Faça o teste PSA como de costume.
Se você estiver testando uma mancha em uma superfície (por exemplo, um banco de carro), esfregue a mancha
com um pano molhado e coloque-o em um copo, permitindo que ele absorva a água, removendo depois.
Finalmente, coloque o pano no copo. Faça isto 3 vezes. Faça o teste PSA como de costume.
OBSERVAÇÃO: recomenda-se o uso de luvas de látex para estes procedimentos.
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