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AFIAS Washing Cartridge é destinado para uso na limpeza do 
adaptador de ponteiras (tip) no Sistema AFIAS 6.  

 
AFIAS Washing Cartridge consiste em ‘suporte de cartucho 
AFIAS’, ‘tubos DDW’, ‘Tubos de Detergente’, E ‘Instruções de 
Uso’. 
O tubo DDW é preenchido com água deionizada pré 
dispensada e selado.   
O tubo Detergente é preenchido com Tween 20 a 0,2% e 
selado com lacre de alumínio 

 
 Uso somente em diagnóstico in vitro. 
 Leia atentamente e siga as instruções de uso.  
 Este produto não deve ser utilizado após a data de 
validade. 
 Recomendamos que esse procedimento seja feito a cada 
120 testes ou pelo menos 1 vez por semana, a fim de 
evitar falhas no equipamento. 
 Caso o procedimento não seja realizado pelo menos em 
uma periodicidade semanal, resultados incorretos podem 
ocorrer.  
 Apenas para uso com o Sistema AFIAS-6.  
 Não realize nenhum teste até 30 minutos após a 
realização do procedimento de lavagem.  

 
 Componentes do kit AFIAS Washing Cartridge: 

 Suporte de Cartucho AFIAS:  5 
 Tubo DDW:   100 
 Tubo Detergente:  100 
 Instrução de uso:  1 

 
 Verifique o conteúdo do AFIAS Washing Cartridge: 

‘Suporte de Cartuchos AFIAS’, ‘Tubos DDW’, ‘Tubos 
Detergente’, e ‘Instruções de uso’. 

 O suporte de Cartucho AFIAS é reutilizável, a menos 
que haja contaminação.  

※ Verifique cuidadosamente a cor de cada tubo antes de 
utilizar o kit no procedimento de lavagem. 

 

 
 
① Posicione o suporte de cartucho AFIAS em uma superfície 

plana. 
② Insira um tubo A (Branco - DDW) na posição A. 
③ Insira um tubo B (Rosa - Detergente) na posição B.  

 
Condições de Armazenamento 

Temperatura 15-30°C 

Estabilidade 60 meses 

Nota Descartável 

 
①Vá em ‘Manutenção’ no menu principal do equipamento. 
②Clique em ‘Lavagem do Adaptador de Tip’ 
③Insira o cartucho preparado no primeiro canal da Baia A.  
④Clique em ‘Iniciar (START)’. 
⑤A lavagem será feita em 3 minutos. 
⑥Destaque os tubos A e B utilizados do suporte de cassete e 

descarte de maneira apropriada.  

 
Esta instrução de uso deve ser lida atentamente antes da 
utilização do produto e as instruções nela contidas devem ser 
rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do 
teste não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções. 
No caso de danos nas embalagens, contate a BioSys Ltda. 

 
Seguir as disposições da resolução sobre o regulamento técnico 
para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem 
como outras práticas de biossegurança equivalentes.  
 
Observação: Favor consultar a tabela abaixo para identificar os 
diversos símbolos: 
 

 
Consulte as instruções de uso 

 
Validade 

 
Lote 

 
Catálogo 

 
Cuidado, consulte documentos anexos 

 
Fabricante 

 
Representante autorizado da Comunidade 
Europeia 

 Diagnóstico in vitro 

 
Limites de temperatura 

 
Não reutilizar 

 

Este produto cumpre as exigências da Diretiva 
98/79/CE relativa aos dispositivos médicos 
para diagnóstico in vitro 
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 Boditech Med Incorporated   
43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, 
Chuncheon-si, Gang-won-do 
Republic of Korea 
Tel: +(82) -33-243-1400 
Fax: +(82) -33-243-9373  
www.boditech.co.kr 
 
Fabricado por: Boditech Med Incorporated 
Importado e Distribuído por: BioSys Ltda 
Rua Coronel Gomes Machado, 358, Centro, Niterói, RJ Cep: 
24020-112 
CNPJ: 02.220.795/0001-79 
MS –nº 10350840350 
SAC: sac@biosys.com.br-(21) 3907-2534 / 0800 015 1414  
www.biosys.com.br 


