Instruções de Uso
Somente para uso diagnóstico in vitro

AFIAS
Washing Cartridge
USO PRETENDIDO
AFIAS Washing Cartridge é destinado para uso na limpeza do
adaptador de ponteiras (tip) nos sistemas AFIAS 6.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA E ADVERTÊNCIAS
Uso somente em diagnóstico in vitro.
Leia atentamente e siga as instruções de uso.
O cartucho deve permanecer selado na embalagem de alumínio
até o momento do uso. Não usar se a embalagem estiver aberta
ou danificada.
Este produto não deve ser utilizado após a data de validade.
Não realize nenhum teste no sistema por 30 minutos após a
realização do processo da limpeza.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE
O cartucho é estável por 24 meses a partir da data de fabricação
(enquanto selado na embalagem de alumínio) se armazenado entre
15 – 30°C.

COMPOSIÇÃO DO KIT
Componentes do kit AFIAS Washing Cartridge:
Cartuchos de Lavagem
6
Instrução de Uso
1
O cartucho contém 2 poços: um está preenchido com solução Tween
20 a 0,2% e é selado com lacre de alumínio. O outro poço (marcado
com uma seta) está vazio e selado com lacre de alumínio.

MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO FORNECIDOS

A Boditech Med Inc. recomenda a realização da lavagem do
adaptador de ponteiras (tip) a cada 2 semanas.

GARANTIA
Esta instrução de uso deve ser lida atentamente antes da utilização do
produto e as instruções nela contidas devem ser rigorosamente
cumpridas. A confiabilidade dos resultados do teste não poderá ser
garantida em caso de desvio às instruções.
No caso de danos nas embalagens, contate a BioSys Ltda.

DESCARTE
Seguir as disposições da resolução sobre o regulamento técnico para
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras
práticas de biossegurança equivalentes.

Observação: Favor consultar a tabela abaixo para identificar os
diversos símbolos:
Consulte as instruções de uso
Validade
Lote
Catálogo
Cuidado, consulte documentos anexos
Fabricante
Representante autorizado da Comunidade Europeia
Diagnóstico in vitro
Limites de temperatura
Não reutilizar
Este produto cumpre as exigências da Diretiva 98/79/CE
relativa aos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro

Etanol 70% ou Isopropanol 70%

INSTRUÇÕES DE USO
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Retire o cartucho da embalagem de alumínio.
Perfure o lacre de alumínio com uma ponteira e dispense
250uL de etanol 70% ou isopropanol 70% dentro do
poço vazio, indicado por uma seta (conforme figura
abaixo).
Insira o cartucho preparado no 1º canal do sistema.
No menu principal, acesse “MANUTENÇÃO”, “LAVAR
ADAPTADOR DE TIP” e aperte “START”.
O processo de lavagem levará de 2 a 3 minutos.
Não realize nenhum teste em um período de 30 minutos
após a lavagem.
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*Por favor, consulte o Manual de operações do sistema AFIAS 6
para maiores informações sobre o procedimento.
Nota: AFIAS Washing Cartridge é somente para uso no AFIAS 6.
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