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A empresa Cepalab Laboratórios Ltda atua no mercado há mais de 20 anos fornecendo produtos para 

saúde. Os nossos principais clientes são dos segmentos farmacêuticos e laboratoriais. 

Um dos principais produtos de distribuição exclusiva da Cepalab Laboratórios é o MIF Conservante 

Parasitológico, o único do segmento com registro ANVISA 80047580110. 

 

Ficha Técnica MIF – Conservante Parasitológico 

 Composição: aldeído fórmico, glicerina, álcool etílico, propilenoglicol, álcool isopropílico, 

metilparabeno, corante artificial alimentício amarelo VI e água deionizada. 

 Embalagem primária: Frasco flexível contendo 30 mL de solução selado a quente. 

 Embalagem secundária: Frasco coletor de 70 mL com fechamento de rosca e pá para auxílio à coleta. 

 Embalagem terciária: Cartucho de papel cartão contendo todas as informações necessárias para o uso 

correto do produto. Além de espaço destinado a identificação do paciente, tipo de exame e data de 

realização, sistema QR code com direcionamento para a instrução de uso detalhada no site da Cepalab 

Laboratórios e código de barras para controles internos. 

 Embalagem comercial: Caixa de papelão personalizada contendo 48 unidades do conservante MIF. 

 Rotulagem: O produto possui etiqueta de identificação de lote, fabricação, validade, instrução de uso 

e descarte na embalagem primária, dando maior segurança e eficiência no rastreamento. E a embalagem 

secundária possui gravação do lote, fabricação e validade. 

 

O MIF - Conservante Parasitológico da Cepalab Laboratórios irá otimizar a rotina de trabalho do seu 

laboratório, além de diminuir custos com a compra de reagentes e materiais, e despesas com mão de obra, por se 

tratar de um produto pronto para o uso. 

Em nossa carteira de clientes temos o Instituto Hermes Pardini, Laboartório Fleury RJ/SP do 

Grupo Copa’Dor, Laboratório Oswaldo Cruz BH, Laboratório Rojan, dentre outros que já utilizam o MIF 

Conservante Parasitológico da Cepalab Laboratórios e otimizaram a rotina de trabalho. 

  


