Manual de Operação

Diluente para analisador hematológico
MEK-640

[Nome do produto]

[Interpretação dos resultados de testes]

Nome comum: Diluente para analisador hematológico
(MEK-640)
Nome de marca: Isotonac 3
Nome em inglês: Diluente MEK-640

Se os resultados forem sinalizados com caracteres
anormais, como F, C, é recomendado revisão ou
detecção manual.

[Especificação da embalagem]

Os resultados de testes são afetados pela temperatura
e o instrumento deve ser usados dentro da faixa de
temperatura fornecida na instrução de operação.

[Limitação do método de testes]

18L

[Uso Pretendido]

[Índice de Desempenho]

MEK- 640 é usado para analisador hematológico
produzido por NIHON KOHDEN CORPORATION. De
acordo com a exigência do instrumento, o diluente pode
ser usado para diluir a amostra de sangue, atender aos
requisitos de teste e garantir o funcionamento normal
do instrumento.

Veja instruções de operação.

[Notas]
• Não beba. Em caso de acidente, consulte um médico
para tratamento.
• Evite o contato com a pele e olhos, caso ocorra, por
favor, lave imediatamente com água.

[Princípio de Medição]
O diluente MEK-640 é uma solução isotônica fraca alcalina
usada para diluir as amostras de sangue e manter a
morfologia original das células.

[Fabricante]
SHANGHAI KOHDEN MEDICAL ELECTRONIC
INSTRUMENT CORP.
No.567 Huancheng Bei Road Shanghai Comprehensive
Industrial Development Zone Fengxian District,
Shanghai 201401, China

[Composição Principal]
Água pura
Sulfato de sódio anidro
≥ 0.9 %
Tris			
≥ 0.1 %
Válido por 18 meses e deve ser usado dentro de 60 dias
após abertura.

Telefone +86 21-5743-6998 Fax +86 21-5743-6939
Telefone +86 21-6270-0909 Fax +86 21-6270-9700 (Vendas)

Web site: https://www.nihonkohden.com.cn/

[Número de licença de fabricante de instrumentos
médicos]

[Instrumento aplicável]
Usado para analisador hematológico
MEK-6400/6410/6420
MEK-6500/6510
MEK-6318
MEK-7300
MEK-7222/8222
MEK-9100
produzidos por NIHON KOHDEN CORPORATION.

Nº de registro de fabricantes de dispositivos
médicos de primeira classe em Xangai: 20000111

[Número de certificado de registro de instrumentos
médicos]
Shanghai Food and Drug Administration, Medical
Device H.S.Y.J.X. (Permitido) 20150079

[Data de aprovação e modificação do Manual]

[Requisitos da amostra]

Data de aprovação: Julho, 21 2010
Data de modificação: Jan, 19 2018

Amostras de sangue conservadas de 2 °C - 8 °C. O
teste deve ser realizado dentro de 8 horas.

NÚMERO DE REGISTRO - ANVISA: 80914690012

[Instruções de operação]
Por favor, veja o manual de operação dos analisadores
hematológicos.

IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR/ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
NIHON KOHDEN BRASIL IMP. EXP. E COM. DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

[Valor cut off ou intervalo de referência]

RUA DIADEMA, 89 - ANDAR TÉRREO, ANDAR 1 - MAUÁ - SÃO
CAETANO DO SUL , SP,

O valor numérico específico pode fazer referência à
instrução de operação.
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