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MIF
CONSERVANTE PARASITOLÓGICO  

Instruções de Uso
I. Finalidade
Coleta, conservação e acondicionamento de amos-
tras de fezes para análise parasitológica. Somente 
para uso in vitro.

II. Usuário pretendido
Uso pretendido para usuários leigos orientados por 
profissionais da área de saúde.

III. Condições de armazenamento
Conservar à temperatura entre 15-30°C. Evitar a 
exposição da solução à luz solar direta e qualquer 
outra fonte de calor ou ignição. Válido por 24 meses 
(2 anos) após a data de fabricação, se mantidas 
estas condições de armazenamento. 
DATA DE FABRICAÇÃO / LOTE:

IV. Tipos de amostras
Fezes.

V. Descrição do Produto
1 espátula de plástico 
1 coletor de plástico com tampa sem aditivo 
1 embalagem flexível de plástico, contendo líquido 
conservante

VI. Modo de uso
Realizar coleta seriada da amostra conforme 
orientação médica. Deve-se retirar apenas uma 
pequena porção das fezes, de forma a evitar o 
extravasamento e por consequência a má conserva-
ção da amostra. 

ATENÇÃO: A solução conservante deve cobrir a 
amostra completamente, portanto, não colocar a 
amostra em excesso no interior do coletor. Após o 
início das coletas, manter o coletor fechado e em 
geladeira.

VII. Precauções
- A solução conservante contém substâncias irritan-
tes, caso haja contato com a pele e mucosas, lavar 
imediatamente a área afetada com água corrente.

- Não ingerir.

- Em caso de ingestão acidental, procurar auxílio 
médico imediato, levando a embalagem do produto.

VIII. Termos e condições de garantia de qualidade
A Cepalab Laboratórios Ltda obedecendo o que 
estabelece o Código de Defesa do Consumidor e 
portanto para que o produto apresente o seu melhor 
desempenho estabelece que:

* O usuário leia e siga rigorosamente o procedimen-
to;
* Os materiais estejam armazenados em condições 
indicadas.

Quaisquer problemas que venham ocorrer por falha 
da empresa, serão resolvidos sem ônus para o 
cliente.
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