Manual do Operador
Reticulonac
MK-110W
Medição
 Ao utilizar uma amostra de sangue total, inverta suavemente o tubo, pois os
componentes sanguíneos se acomodam facilmente e se tornam não
homogêneos.
 Utilize um tubo com anticoagulante EDTA
 Utilize o reagente em temperatura ambiente do líquido, de 15 a 30ºC (59 a
86ºF). Caso contrário, os dados de medição podem ser imprecisos.
 Inverta completamente o reagente antes de conectar o frasco de reagente
ao analisador hematológico automatizado.

Algumas especificações deste produto podem ser diferentes dependendo
do país ou região de destino. Portanto, as descrições no manual em
japonês e nos manuais em inglês e em outros idiomas também podem ser
diferentes.

Geral
Reticulonac é um reagente para os analisadores hematológicos automatizados
Nihon Kohden que realizam a contagem dos reticulócitos. O Reticulonac cora
as células sanguíneas com corante fluorescente, permitindo ao analisador
distinguir os reticulócitos e outras células sanguíneas através do citômetro de
fluxo que detecta a fluorescência e a dispersão de luz.

Uso
 Não use o reagente para outra finalidade que não a pretendida.
 Use a tampa adequada para fechar o recipiente.
 Use o reagente antes do prazo de validade escrito na embalagem ou rótulo e
antes do final do prazo de validade após a abertura do recipiente.
 Não reabasteça o reagente.

NOTA
 Leia atentamente o manual do operador do analisador e a Ficha de Dados
de Segurança (SDS) do reagente antes da utilização. A SDS está disponível
com o representante Nihon Kohden.
 Leia atentamente as instruções de uso (IFU) antes de usar. As IFU estão
disponíveis com seu representante Nihon Kohden.

Disposição e Descarte
 Descarte o reagente não utilizado ou vencido de acordo com a SDS.

Símbolos

Condição Ambiental

Os seguintes símbolos são usados com este reagente. O nome e as descrições
de cada símbolo são mostrados na tabela abaixo:
Símbolo

Armazenamento e Transporte ambiental
Temperatura:
(Não congele e mantenha ao abrigo da luz solar.)

Descrição

2 a 8°C (36 a 47°F)

Cuidado

NOTA: Não congele o reagente. Se o reagente estiver congelado, os dados de
medição podem ser imprecisos devido à precipitação dos ingredientes
do reagente.

Consulte as instruções de uso
Dispositivo médico de diagnóstico in vitro (IVD)

Ambiente de Uso
Temperatura:

Fabricante

15 a 30°C (59 a 86°F)

Representante Europeu

Validade

A marca CE é uma marca de conformidade protegida da União
Europeia.

A data de validade está visível no rótulo do frasco e na embalagem.

Este para cima

Estabilidade após a abertura do recipiente
Use o reagente em até 60 dias após a abertura.

Frágil

Observação para usuários no território do EEE e da Suíça:
Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve
ser relatado ao Representante Europeu designado pelo fabricante e à
Autoridade Competente do Estado-Membro do EEE e da Suíça onde o
usuário e / ou paciente está estabelecido.

Conserve o produto em local seco

Limite de empilhamento por nú mero (“n” é o número limitante)

Mantenha ao abrigo da luz solar

Aviso de direitos autorais
Todo o conteúdo deste manual é protegido por direitos autorais da Nihon
Kohden. Todos os direitos estão reservados.

Limite de Temperatura

Informação de Segurança
CUIDADO: Alertar o usuário para possíveis lesões ou problemas com
os instrumentos associados ao seu uso ou uso indevido, como mau
funcionamento do instrumento, falha do instrumento, ou danos a
outras propriedades.

Fabricante

Representante Europeu

NIHON KOHDEN CORPORATION

NIHON KOHDEN EUROPE GmbH

1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku,
Tokyo 161-8560, Japan
Phone +81 3-5996-8041
http://www.nihonkohden.com/

Raiffeisenstrasse 10, D-61191 Rosbach, Germany
Phone +49 6003-827-0 Fax +49 6003-827-599

NIHON KOHDEN SINGAPORE PTE
LTD1

NIHON KOHDEN AMERICA, INC.
15353 Barranca Parkway, Irvine, CA 92618, U.S.A.
Toll-free +1-800-325-0283
Phone +1 949-580-1555 Fax +1 949-580-1550

CUIDADO




Utilize os equipamentos de proteção individual (EPI's) para se proteger
ao manusear o reagente.
Não ingira o reagente. Se ingerido lave imediatamente a boca. Não
force o vômito e consulte o médico.
Se o reagente entrar em contato com os olhos, boca ou pele, lave rápida
e imediatamente com água. Consulte um médico.
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