INSTRUÇÕES DE USO
DIACLEAN

- Sumário:
O DIACLEAN é uma solução de lavagem enzimática especialmente desenvolvida para a limpeza
dos instrumentos e partes dos equipamentos hematológicos que entram em contato com as amostras
de sangue. Graças a sua intensa atividade proteolítica, dissolve efetivamente coágulos e sedimentos
protéicos. Possui a vantagem de ser menos nociva para as partes delicadas de plástico e cerâmica
dos equipamentos do que as soluções de hipoclorito freqüentemente utilizadas.

- Composição do DIACLEAN:
 Somente para Uso Diagnóstico “ In Vitro ”.
 O produto vem embalado em frascos ou bolsas plásticas contendo 50 /100 / 500 ml / 1L ou 5L.
 O DIACLEAN deve ser armazenado entre 15ºC - 35ºC.
 O DIACLEAN contém:

Matérias Primas

Concentração
( em L )

Enzima Proteolítica
Tampão Orgânico

< 0,10 %
< 0,30 %

Pronto para Uso

- Estabilidade:
O produto é estável até a data de vencimento indicada na etiqueta, quando mantido em sua
embalagem original fechada e armazenado entre 15ºC - 35ºC.
- Validade:
 Frasco Fechado: 18 meses
 Frasco Aberto: 2 meses
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- Modo de Usar:
 Retirar a tampa do frasco do DIACLEAN (guardar a tampa para fechar o frasco no momento do
descarte);
 Encaixar o DIACLEAN no local apropriado do equipamento;
 Programar o equipamento seguindo orientações do Manual do Usuário;
 O próprio equipamento se encarrega de descartar a solução utilizada no recipiente para descarte.

- Precauções:
 O produto deve ser manuseado com os cuidados habituais no exercício laboratorial.
 Não utilizar interna ou externamente em humano ou animais.
 O DIACLEAN é irritante para os olhos e pele. Em caso de contato, lavar imediatamente com água
em abundância. Se a irritação persistir, consulta um médico.
 Não ingerir.
 Somente para uso laboratorial in-vitro.

- Limitações do Procedimento:
 Este produto destina-se somente à limpeza e desobstrução de equipamentos hematológicos e não
possui propriedades desinfetantes.
 O DIACLEAN deve ser bem enxaguado do equipamento antes do processamento das amostras.
 Não utilizar o produto se o prazo de validade estiver vencido.

- Calibração:
 É aconselhável calibrar o Contador de Células Sangüíneas após cada limpeza com o Detergente
Enzimático com amostras ou controles conhecidos.

- Controle de Qualidade:
 Sugerimos o uso de controles comerciais conhecidos para os níveis Normal e Anormal do
equipamento em uso.
 Os controles devem ser corridos antes de cada rotina, sempre que for utilizado um novo lote de
reagente ou outro acessório e após a execução de manutenção preventiva e corretiva do
equipamento.

- Garantia de Qualidade:
 A DIAGNO LTDA garante a qualidade do produto e se compromete a prestar assistência
técnica e substituir o produto caso ocorram problemas decorrentes de fabricação, desde que as
instruções de uso sejam seguidas corretamente, e os materiais utilizados sejam de boa qualidade.
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