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USO PRETENDIDO 

O Kit de Teste ELISA RecombiLISA Dengue Ag é um ensaio imunoenzimático de absorbância em 

fase sólida para detecção qualitativa do antígeno NS1 da Dengue (DEN1, 2, 3, 4) em soro ou plasma 

humano. Ele é destinado a uso profissional para auxiliar no diagnóstico de uma infecção aguda pelo 

vírus da dengue. 

INTRODUÇÃO 

O vírus da dengue é um RNA-vírus envelopado de cadeia simples e sentido positivo que tem quatro 

sorotipos relacionados, mas distintos (DEN1, 2, 3, 4). O vírus é transmitido pelos mosquitos de hábito 

diurno da família Stegomyia, principalmente Aedes aegypti e Aedes albopictus. Atualmente, mais de 

2,5 bilhões de pessoas que vivem nas áreas tropicais da Ásia, África, Austrália e Américas correm o 

risco de infecção pelo vírus da dengue. Um número estimado de 67-136 milhões de casos de febre 

por dengue e 20.000 mortes por dengue hemorrágica, doença potencialmente fatal, ocorrem todo 

ano mundialmente1-3. 

O antígeno da dengue NS1 é liberado para o sangue durante a replicação viral num paciente 

infectado, e é detectável a partir do primeiro dia após o início da febre até o nono dia4,5. O antígeno 

NS1 pode ser identificado antes da formação de anticorpos, tornando-se assim um biomarcador 

benéfico para a detecção precoce da infecção por Dengue, permitindo o gerenciamento imediato da 

febre causada pela infecção por dengue5,6. As respostas imunitárias a uma infecção de dengue 

variam dependendo do estado imunitário do paciente. Durante uma infecção primária, IgM anti-írus 

da dengue começa a aparecer após cerca de 4-6 dias do início da febre, com picos após duas 

semanas, e permanece em circulação durante 2-3 meses5. Os níveis IgG antivírus da dengue 

começam a aumentar lentamente, com picos entre 14-21 dias, e, em seguida, diminuem para níveis 

baixos, persistindo durante toda a vida6. No entanto, foi relatado que a detecção de NS1 poderia ser 

comprometida por anticorpos IgG anti-dengue pré-existentes7. 

O Teste ELISA RecombiLISA Dengue Ag utiliza pares policlonais específicos e anticorpos 

monoclonais anti-dengue para a detecção do antígeno NS1 da Dengue dos quatro sorotipos (DEN1, 

2, 3, 4) em soro ou plasma humano. 

PRINCÍPIO DO TESTE 
O Teste ELISA RecombiLISA Dengue Ag é um ensaio enzimático de imunoabsorbância em fase 

sólida baseado no princípio da técnica de anticorpo sanduíche para detecção do antígeno NS1 da 

Dengue em soro ou plasma.   
 

O Teste ELISA RecombiLISA Dengue Ag é composto por 2 componentes chaves:  

 

1) Micropoços sólidos pré-revestidos com anticorpo de coelho anti-pan NS1 da Dengue, 

2) O liquido conjugado é constituído por anticorpos que reconhecem o antígeno de NS1 da Dengue 

(DEN1, 2, 3 e 4) com o conjugado de peroxidase de rábano-silvestre (conjugados HRP-anti-

dengue NS1). 
 

Durante o ensaio, as amostras do teste são primeiro incubadas nos micropoços. O antígeno da 

dengue NS1, se presente na amostra, liga-se ao anticorpo revestido sobre a superfície do micropoço. 

Amostras não ligadas ao anticorpo serão removidas durante o passo de lavagem. Durante uma 

segunda incubação com os conjugados HRP-anti-dengue NS1, o antígeno NS1 da dengue absorvido 

na superfície do micropoço liga-se aos conjugados, formando um complexo conjugado. Os 

conjugados não ligados são removidos por lavagem. Após a adição do substrato TMB, a presença 

do complexo conjugado é demonstrada pelo desenvolvimento de uma cor azul resultante de uma 

reação entre a enzima e o substrato. A reação é parada após a adição de solução de parada e a 

absorbância é determinada utilizando um espectrofotômetro a 450 / 620-690 nm. 

MATERIAIS E REAGENTES 

Materiais e reagentes inclusos no kit    

Item  Descrição Quantidade Catalogo 

1  Microplaca com micropoços revestidos com 
anticorpos Anti-dengue NS1  

8 poços x 12 
tiras 

E0312W 

2  Conjugado HRP–anti-dengue NS1  11 mL E0312H 

3  Controle Positivo Antígeno NS1 Dengue  1.5 mL E0312P 

4  Controle Negativo Antígeno NS1 Dengue 1.5 mL E0312N 
5  Tampão de Lavagem (30X Concentrado) 25 mL WE3000 

6  Diluente da Amostra 20 mL E0312SD 

7  TMB Substrato A (tetrametilbenzidina) 6 mL TME2000A 

8  TMB Substrato B (tetrametilbenzidina)  6 mL TME2000B 

9  Solução de Parada 13 mL SE1002 

10  Folha de Trabalho de ELISA 2  E0001ES 

11  Instrução de Uso 1      PI-E0312 

Outros  3 x Seladoras de Microplacas e 1 x Saco Zip-lock 

Materiais e reagentes requeridos, mas não inclusos no kit 

1.  Pipetas capazes de distribuir volumes entre 50 µL e 100 µL com precisão igual ou acima de 

98.5% 

2.  Um leitor de microplacas com uma largura de banda de 10 nm ou menos e uma gama de 

densidade óptica de OD 0-3 ou superior a 450 nm de comprimento de onda é aceitável 

3. Papel absorvente para secar as microcavidades 

4. Relógio ou cronômetro 

5. Água destilada ou deionizada 
 

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE 
Todos os reagentes, exceto o tampão de lavagem concentrado, estão prontos para uso quando fornecidos. 

Armazenar todos os componentes a 2-8°C. Não congele. Evite luz forte. Selar novamente os micropoços após a 

remoção da quantidade desejada de poços. Certifique-se de que os reagentes são trazidos à temperatura 

ambiente antes de abri-los. Todos os reagentes são estáveis até a data de validade impressa no rótulo, se não 

abertos. Coloque os poços não utilizados no saco zip-lock fornecido e volte a armazená-los entre 2-8°C. 

Estabilidade de um tubo aberto a partir deste ponto é de 8 semanas entre 2-8°C, ou até a data de validade 

marcada, o que ocorrer primeiro. 

COLETA E MANUSEIO DA AMOSTRA 

• O soro ou plasma deve ser preparado a partir de uma amostra de sangue obtida por técnica de punção 

venosa aceitável. 

• Este kit é projetado para uso com amostras de soro ou plasma sem aditivos. 

• Se uma amostra não for testada imediatamente, refrigerar entre 2-8°C. Se o período de armazenagem 

for superior a três dias, a amostra deve ser congelada (-20°C). Evite processo congelamento-

descongelamento das amostras. Se uma amostra necessita ser enviada para teste, embalar em 

conformidade com a regulamentação federal que regula o transporte de agentes etiológicos. 

• As amostras que contêm precipitantes podem dar resultados inconsistentes. Clarificar essas amostras 

por centrifugação antes do ensaio.                                                                      

• Não utilize amostras de soro demostrando lipemia severa, hemólise ou turvação. Não utilizar amostras 

contendo azida de sódio. 

PREPARAÇÃO DOS REAGENTES ANTES DO ENSAIO 
1.  Traga todos os reagentes e controles à temperatura ambiente (20-25°C). 

2.  Preparação do Tampão de Lavagem 

             Se observar precipitados na solução, aqueça o tampão de lavagem a 37˚C. Diluir o tampão 

de lavagem concentrado 30 vezes com água destilada ou deionizada como se segue: 

Placa Água Destilada  Tampão de Lavagem (30X) Volume Final  
1 tira   58 mL  2.0 mL   60 mL 
2 tiras 116 mL 4.0 mL 120 mL 
3 tiras 174 mL 6.0 mL 180 mL 

4 tiras    232 mL 8.0 mL 240 mL 
 

O Tampão de Lavagem diluído pode ser armazenado por até 3 dias entre 2-8˚C. 

3.  Misturar cada um dos reagentes antes de adicionar aos poços de ensaio. 

4. Determinar o número de micropoços necessários e marcar a folha de trabalho de ELISA com 
a informação apropriada. Usar os controles positivos e negativos em duplicata para 
assegurar exatidão. 

PROCEDIMENTO DE ENSAIO 

1. Retire o número desejado de tiras e fixe-as no suporte de micropoços. Coloque as tiras não 
utilizadas no saco zip-lock e sele para uso posterior. 

2. Adicionar 50 µL de diluente de amostra em cada poço de controle e de teste, 
respectivamente, de acordo com a designação na Folha de Trabalho de ELISA. 

3. Adicionar as amostras na placa de acordo com a designação na Folha de Trabalho de 
ELISA:  

3. 1 Poço em Branco: Não adicione reagentes no poço em branco 

3. 2 Poço dos Controles: Adicionar 50 µL Controle Positivo Dengue NS1 ou 50 µL Controle 
Negativo Dengue NS1 nos poços de controle designados, respectivamente. 

3. 3 Poço do Teste: Adicionar 50 µL de amostra em cada poço de teste. 

3. 4 Agite suavemente os poços por 20 segundos e, em seguida, cobrir a placa com o selador 
adesivo. 

4. Incubar os poços a 37°C por 60 minutos. 

5. Passo de Lavagem (Pode ser feita manualmente ou com lavadora automatizada):  

Lavagem Manual: Remova cuidadosamente a mistura de incubação colocando a solução 
num recipiente para resíduos líquidos. Encher cada poço com 350 μL de tampão de lavagem 
diluído e agitar suavemente durante 20-30 segundos. Descarte a solução de lavagem 
completamente. Repita 4 vezes o processo. Depois de completar o último passo de lavagem, 
vire a placa em papel absorvente para remover o líquido residual. 

Lavagem Automatizada: A lavadora automática de placas deve ser calibrada para garantir 
uma lavagem eficiente. Encher cada poço com 350 μL de tampão de lavagem diluído e 
embeber por 20-30 segundos. Aspirar todos os poços completamente. Repita 4 vezes o 
processo. 

6. Pipete 100 µL de conjugado HRP-anti-dengue NS1 em cada poço, exceto no poço em 
branco. Agite suavemente os poços por 20 segundos para garantir uma mistura completa. 

7. Incubar a 37°C por 60 minutos. 

8. Lavar a placa tal como descrito no passo 5. 

9. Adicionar 50 µL do Substrato A TMB e 50 µL do Substrato B TMB, incluindo o poço em 
branco. Agite suavemente os poços por 20 segundos para assegurar uma mistura completa. 

10. Incubar à temperatura ambiente (20-25°C) no escuro durante 15 minutos.  

11. Parar a reação adicionando 100 µL da Solução de Parada em cada poço. Misture 
suavemente por 30 segundos. É importante certificar-se de que a cor azul mudará 
completamente para uma cor amarela. 

12. Definir o leitor de microplacas para um comprimento de ondas de 450 nm. Medir a 
absorbância (DO) de cada poço contra o poço branco dentro de 30 minutos após a adição 
da Solução de Parada. Um filtro de 620-690 nm pode ser utilizado como referência de 
comprimento de onda para otimizar o resultado do ensaio. 

Fluxograma do Procedimento de Ensaio 

 1. Colocar as fitas seguras na estrutura 
dos poços 

 

Número de tiras 

 2. Adicionar o diluente de amostra, 
exceto no poço em branco 

 

50 µL  

 3. Adicionar controles e amostras. 

Agite suavemente 
 

50 µL 

20 segundos 

 4. Incubar 

 

 

37°C, 60 minutos 

 5. Lavagem: manual ou automática 

 

5 vezes 

 6. Adicionar o Conjugado HRP-anti-

dengue NS1, exceto no poço em 

branco  

100 µL 

 7. Incubar 

 

 
37°C, 60 minutos 

 8. Lavagem: manual ou automática 

 

5 vezes 

 9. Adicionar Substrato TMB A e B.  
Agite suavemente 

 

50 µL + 50 µL 

20 segundos 

 10. Incubar no escuro 

  

RT (20-25°C)  
15 minutos 

 11. Adicionar Solução de Parada.  

Agite suavemente  

100 µL,  

30 segundos 

 12. Leia o resultado 

 

450/620-690 nm 
 dentro de 30 minutos 

 
INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
A. Definição de valor do cut-off 

O valor de cut-off = 0.20 + N 

N:  Média da DO dos controles negativos. Use N=0.10 para o cálculo do valor de cut-off se a 
média da DO for inferior a 0.10. 

 
B. Definição da relação DO e Amostra 

Calcular a relação da DO para cada amostra dividindo o valor da DO pelo valor do cut-off 
como se segue: 
                            DO Amostra   

Relação DO e Amostra = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  
                            Valor Cut-off  
 

C. Validação do Ensaio 

             A média dos valores DO dos controles positivos devem estar > 0.8 
A média dos valores DO dos controles negativos devem estar < 0.2 
Os valores de Absorbância do Branco devem estar ≤ 0.100 
Verifique o procedimento de ensaio incluindo o tempo de incubação e temperatura e repita o 
ensaio se as condições acima não forem cumpridas. 
 

D. Interpretação dos resultados 

Relação DO e Amostra 
Negativo             < 1.0         

Positivo                1.0 
1. As amostras com relação DO < 1.0 são inicialmente consideradas como resultado negativo, 

o que indica que não existe um antígeno da Dengue NS1 detectável na amostra. 
2. As amostras com relação DO > 1.0 são inicialmente consideradas positivas pelo Teste 

ELISA RecombiLISA Dengue NS1, o que indica que existe um antígeno detectável na 
amostra.  

3. No entanto, os resultados superiores ou inferiores mas dentro de 10% do valor de corte (± 
10%), devem ser interpretados com cautela. As amostras correspondentes, devem ser re-
testadas em duplicata quando for necessário. 
  

Se após um novo teste, o valor de absorbância das duplicatas for menor que o valor do cut-off, e 
o resultado inicial não se repetir, a amostra é considerada negativa pelo Teste ELISA 
RecombiLISA Dengue Ag.  
 
Se após um novo teste a absorbância de uma das duplicatas for igual ou maior do que o valor de 
cut-off, o resultado inicial é reprodutível e a amostra é considerada positiva com o Teste ELISA 
RecombiLISA Dengue Ag, sujeito às limitações de procedimento, descrito abaixo. 

 

 

            Teste Dengue Ag ELISA  
                  

                                 E0312   
• 96-poços Teste ELISA para detecção qualitativa do antígeno NS1 da Dengue 

(DEN1, 2, 3, 4) em soro ou plasma humano 

• Produto para exportação, não revendido nos EUA   

• Armazenar entre 2-8°C após o recebimento 

 

RecombiLISA 
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Reações não repetíveis são muitas vezes causadas por: 
• Lavagem inadequada dos micropoços, 
• Contaminação de amostras negativas de soro ou plasma com elevada 
concentração de antígeno NS1, 
• Contaminação do Substrato TMB por agentes oxidantes (água sanitária, íons de 
metal, etc.), 
• Contaminação da Solução de Parada. 

 

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO 
1. Sensibilidade Analítica 

O Teste ELISA RecombiLISA Dengue Ag pode detectar o antígeno NS1 recombinante da 

Dengue Tipo 2 em concentrações tão baixas quanto 0,3 ng/mL quando presente em 

amostras negativas. 
 

2. Desempenho clínico  

Um total de 301 amostras foram coletadas de indivíduos suscetíveis e testadas pelo Teste 

ELISA RecombiLISA Dengue Ag e por um EIA de marca comercial líder. A comparação para 

todos os indivíduos é mostrada na tabela seguinte: 
 

 ELISA RecombiLISA Dengue Ag   

EIA Referência Positivo Negativo Total 

Positivo 25     0     25 

Negativo   6 270 276 

Total 31 270 301 

Sensibilidade Relativa: 100%, Especificidade Relativa: 97.8%, Concordância geral: 98.0%. 

3. Precisão 

a.  Precisão Intra-ensaio foi determinada mediante a análise de 15 repetições de três amostras 

de pacientes. 
 

Amostra N DO SD CV 

   Negativa 15 0.193 0.017 8.82% 

   Positiva baixa  15 0.803 0.063 7.81% 

   Positiva alta 15 1.538 0.109 7.10% 

 

b.  A precisão Inter-ensaio foi determinada através da análise de três amostras de pacientes em 

10 corridas separadas. Os dados foram analisados por ANOVA (análise de variância). 
 

Amostra Corridas DO SD CV 

   Negativa 10 0.159 0.011 6.81% 

   Positiva baixa  10 0.846 0.040 4.72% 

   Positiva alta 10 1.41 0.058 4.12% 

4. Reatividade-cruzada 

Nenhum resultado falso positivo no teste de Dengue Ag foi observado em 10 amostras 

positivas com cada um dos seguintes estados ou condições de doença especiais, 

respectivamente: 
HCV HBsAg HIV H. pylori Malária 
Sífilis ANA HAMA RF (até 8,400 IU/mL) 

 

5. Efeito Gancho (Hook effect) 

Não foi observado efeito gancho (hook effect) em concentrações de Dengue NS1 Ag até 0.1 

mg/mL. 

 

6. Interferências 

Substâncias comuns (tais como medicação para dor e febre e componentes do sangue) 

podem afetar o desempenho do Teste ELISA RecombiLISA Dengue Ag. As interferências 

foram estudadas pela adição dessas substâncias em 3 concentrações de amostras clínicas 

com antígeno da dengue: negativa, positiva baixa e positiva alta. Os resultados demonstram 

que, nas concentrações testadas, as substâncias estudadas não afetam o desempenho do 

Teste ELISA RecombiLISA Dengue Ag. 
 

Lista com substâncias potencialmente interferentes e as concentrações testadas: 

 

1.  Ácido Salicílico      4.34 mmol/L                                5.  Glicose          55 mmol/L 

2.  Citrato de Sódio      1.3 %                                      6.  Heparina        3,000 

U/L 

3.  Creatinina                0.5 mmol/L         7.  Bilirrubina        10 mg/dL 

4.  EDTA                       3.4 μmol/L 

AVISOS E PRECAUÇÕES 

Para uso de diagnóstico in Vitro 

1. Este folheto de instruções deve ser lido inteiramente antes da realização do teste.  O não 

cumprimento das instruções dispostas no folheto ocasionará resultados imprecisos. 

2. Não utilize kits fora do prazo de validade 

3. Todos os reagentes devem estar em temperatura ambiente (20-25ºC) antes do uso. 

4. Não utilize os componentes de nenhum outro teste como substitutos para os componentes 

inclusos neste kit.  

5. Não utilize soro derivado de amostras de sangue hemolisado para o teste. 

6. Não ingerir os reagentes. Evitar o contato com os olhos, pele e boca. Utilize roupas 

protetoras e luvas descartáveis ao manipular os reagentes de teste e as amostras clínicas. 

Lave bem as mãos após a realização do teste. Descarte as luvas usadas em um recipiente 

de resíduos de risco biológico.  

7. Não fume, beba ou coma nas áreas em que amostras ou kits reagentes estejam sendo 

manipulados. 

8. Os usuários deste teste devem seguir as precauções gerais do Centro de Controle e 

Prevenções de Doenças Americano (CDC US) para a prevenção da transmissão do HIV, 

HCV, HBV e outras doenças transmitidas pelo sangue. Atualização dos EUA: “Diretrizes dos 

serviços de saúde pública para a gestão de exposições ocupacionais aos vírus HBV, HCV e 

HIV e recomendações para profilaxia pós-exposição”. 

9. Descarte todas as amostras e materiais utilizados para fazer o teste como material de risco 

biológico. 

10. No início de cada incubação, e após a adição da Solução de Parada, agite suavemente os 

micropoços durante 20 segundos para assegurar uma mistura completa e a distribuição do 

mesmo. Evite a formação de bolhas de ar que resultem em valores de absorbância 

imprecisos. Evite respingos líquidos enquanto estiver agitando os poços. 

11. Não permitir a secagem dos micropoços entre o final da operação de lavagem e a 

distribuição do reagente.  

12. A reação da enzima é muito sensível a íons metálicos. Assim, evite que qualquer elemento 

de metal entre em contato com o conjugado ou substrato TMB. 

13. O substrato enzimático é dependente da temperatura. Certifique-se de que a temperatura 

ambiente para a incubação do TMB esteja entre 20-25 °C. 

14. O substrato TMB deve ser incolor. O aparecimento de cor indica que o reagente não pode 

ser utilizado e tem que ser substituído. O substrato TMB B deve ser armazenado em local 

escuro. 

15. Utilize uma nova ponteira para cada amostra. Nunca utilize o recipiente da amostra para 

distribuir o conjugado e o substrato TMB. 

16. O procedimento de lavagem é crítico. Os poços devem ser aspirados completamente 

antes de adicionar o tampão de lavagem ou os reagentes líquidos. Uma lavadora 

automática deve ser validada antes da utilização. Lavagem insuficiente resultará em 

uma baixa precisão e valores de absorbância falsamente elevados. 

17. O leitor de microplacas deve ser calibrado de acordo com as instruções do fabricante 

para assegurar uma determinação precisa da absorbância. Os leitores não calibrados 

geralmente levam a resultados de teste inválidos. 

18. Evitar exposição a luz forte nos poços de teste durante o desenvolvimento da cor. 

LIMITAÇÕES DO TESTE 

1. O procedimento de ensaio e a interpretação dos resultados devem ser seguidos como descrito para 

testar a presença de antígeno NS1 da Dengue em soro ou plasma. Não seguir o procedimento pode 

fornecer resultados imprecisos.  

2. O Teste ELISA RecombiLISA Dengue Ag é limitado à detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da 

dengue em soro ou plasma humano. A intensidade da cor não tem correlação linear com a 

concentração de antígeno NS1 da dengue na amostra. 

3. O Teste ELISA RecombiLISA Dengue Ag não pode ser usado para diferenciar entre infecções por 

dengue primárias ou secundárias. Nenhuma informação sobre qualquer sorotipo(s) da dengue 

presente numa amostra pode ser fornecida com este teste.  

4. Um resultado negativo para um sujeito, indica ausência do antígeno NS1 de dengue detectável. No 

entanto, um resultado negativo não exclui a possibilidade de exposição ou de infecção pelo vírus da 

dengue. 

5. Um resultado negativo pode ocorrer se a quantidade de antígeno NS1 da dengue presente na amostra 

for inferior aos limites de detecção do ensaio, ou o antígeno detectado não estiver presente durante o 

estágio da doença em que a amostra é coletada. 

6. Algumas amostras contendo títulos inesperadamente elevados de anticorpos heterófilos ou fator 

reumatoide podem afetar os resultados.  

7. A infecção pode progredir rapidamente. Se os sintomas persistirem, enquanto o resultado do Teste 

ELISA RecombiLISA Dengue Ag for negativo, recomenda-se fazer o teste com um método de ensaio 

alternativo.  

8. Qualquer uso ou interpretação do presente resultado do teste também deve contar com outros achados 

clínicos e o julgamento profissional dos profissionais de saúde. 

RISCO RESIDUAL 

1. O profissional de saúde ou usuário adequadamente treinado é responsável por executar ou 

supervisionar todos os aspectos do processo do teste, desde a coleta de amostra até sua interpretação. 

2. O profissional de saúde ou usuário treinado deve obter consentimento do paciente ao testar a amostra 

e o mesmo deve fornecer informações sobre as limitações do teste, o risco de resultados falso 

positivos e falso negativos, especialmente quanto o teste é feito logo após a possível exposição ao 

vírus. 

3. Os resultados devem ser avaliados em função de uma avaliação clínica global pelo médico. 

4. O dispositivo de teste e seus reagentes não são fabricados a partir de agentes infecciosos ou expostos 

antes de sua utilização. 

5. Existe um risco mínimo de contaminação devido ao manuseio incorreto de resíduos com risco biológico 

que faz parte da natureza intrínseca de manipulação de amostra de sangue em laboratório. 

Apesar das limitações do teste, tem sido aceito que os benefícios a serem obtidos a partir do uso deste 

dispositivo de triagem de DENGUE (ou seja, o aumento das taxas de teste) com sensibilidades e 

especificidades abaixo de 100% superam quaisquer efeitos indesejáveis decorrentes de sua utilização. 

GARANTIA DA QUALIDADE 

A Bio Advance obedece ao disposto na Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. Para que o produto 

apresente seu melhor desempenho, é necessário:  

- que o usuário conheça e siga rigorosamente o presente procedimento técnico;  

- que os materiais estejam sendo armazenados nas condições indicadas e em sua embalagem original;  

- que o transporte seja realizado em condições adequadas; 

- que o produto seja utilizado somente até a data de validade expressa na embalagem; 

- que os equipamentos e demais acessórios necessários estejam em boas condições de uso, manutenção e 

limpeza.  

Antes de ser liberado para venda, cada lote do produto é submetido a testes específicos, que são repetidos 

periodicamente até a data de vencimento expressa em rótulo. Os certificados de análise de cada lote podem ser 

solicitados junto ao SAC - Serviço de Assessoria ao Cliente, bem como em caso de dúvidas ou quaisquer 

problemas de origem técnica, através do telefone (11) 3445-5418 / 2621-7171. Quaisquer problemas que 

inviabilizem uma boa resposta do produto, que tenham ocorrido comprovadamente por falha de fabricação 

serão resolvidos sem ônus ao cliente, conforme o disposto em lei.    

 

DESCARTE DE PRODUTOS 

O descarte de resíduos deve ser realizado pelos geradores de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) em 

conformidade com os requisitos estabelecidos pelos Órgãos estaduais, municipais e ambientais vigentes, além 

da Vigilância Sanitária. 
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