Q-SwabTM
Dispositivo de Coleta e Entrega de Amostra
Nº Peça: QS1000 (água peptonada tamponada) e QS1200 (Letheen)
QTD.: 250 dispositivos
Descrição/aplicação:
O Hygiena Q-Swab é um dispositivo tudo em um contendo
meio para amostras ambientais de superfícies. Cada
dispositivo vem pronto para usar e pode ser utilizado
combinado com placas de ágar convencionais ou sistemas
de meios prontos para amostragem.

Descarte:
Dispositivos usados que tenham confirmado resultados
positivos de bactérias podem apresentar risco biológico e
devem ser descartados de maneira segura, em conformidade
com as Boas Práticas Laboratoriais e com as normas de
Saúde e Segurança. Desinfecte antes de descartar.
Os dispositivos Q-Swab podem ser desinfectados por
autoclave ou banho em água sanitária a 20% por 1 hora.

Instruções:
Assista a um tutorial de demonstração em
www.youtube.com/HygienaTV
1.

Permita que o Q-Swab se aclimate à temperatura
ambiente (21-25 ºC) antes do uso. O Q-Swab pode ser
usado seco (no estado em que se encontra) ou
pré-umedecido. Para usar o Q-Swab pré-umedecido,
segure o tubo do swab firmemente e use o polegar e o
dedo indicador para quebrar a Snap-Valve, dobrando
o bulbo para a frente e para trás. Aperte o bulbo duas
vezes, expelindo todo o líquido para o tubo,
umedecendo a ponta do swab.

2.

Segurando o tubo firmemente, gire e puxe o swab
para fora do tubo.

3.

4.

Segurança e precauções:
Os componentes do Q-Swab não apresentam riscos à saúde
quando usados de acordo com as Boas Práticas
Laboratoriais e os procedimentos descritos nestas instruções.
Os dispositivos foram concebidos para uso único.
•
Não use os dispositivos após a data de validade.
•
A amostragem deve ser feita assepticamente para se
evitar contaminação cruzada.
Para mais instruções sobre a segurança do produto,
consulte a ficha de segurança (SDS - Safety Data Sheet)
do Q-Swab.
Responsabilidade da Hygiena:
Assim como qualquer meio de cultura, os resultados do
Q-Swab não constituem uma garantia da qualidade dos
produtos alimentícios ou bebidas nem dos processos
testados com esses dispositivos. A Hygiena não poderá ser
responsabilizada pelos usuários ou por outras pessoas por
perdas ou danos, diretos ou indiretos, acidentais ou
decorrentes do uso desses dispositivos. Em caso de
dispositivo comprovadamente defeituoso, a Hygiena se
compromete unicamente a substituir ou, a seu critério,
reembolsar o valor de venda do produto. Notifique a Hygiena
sem demora, em até 5 dias após a detecção de qualquer
suspeita de defeito, e devolva o produto à Hygiena. Entre em
contato com o Atendimento ao Cliente para obter um número
de autorização para devolução de mercadoria.

Esfregue bem uma área padrão de 10 x 10 cm
(4 x 4 polegadas) de uma superfície plana típica.
Em superfícies irregulares, garanta que a técnica de
esfregação aplicada seja consistente em cada teste e
cubra uma área grande o bastante para que a amostra
coletada seja significativa.
Dicas importantes de técnica de esfregação:
•
Não encoste os dedos no swab nem no interior
do dispositivo de amostra.
•
Gire o swab ao coletar a amostra para maximizar
a coleta de amostra na ponta no swab.
•
Aplique pressão suficiente para tornar flexível a
haste do swab.
•
Passe o swab em padrão cruzado verticalmente,
horizontalmente e nas duas direções diagonais.
•
Assista ao vídeo tutorial para ver uma
demonstração: www.youtube.com/HygienaTV
Coloque o swab de volta no tubo. Se o Q-Swab tiver sido
usado seco, segure o tubo do swab firmemente e use o
polegar e o dedo indicador para quebrar a Snap-Valve,
dobrando o bulbo para a frente e para trás. Aperte o
bulbo duas vezes, expelindo o líquido para o tubo.

5.

Agora, o Q-Swab pode ser entregue ao laboratório
para inoculação. Agite o dispositivo por 10 segundos
para misturar a amostra.

6.

Remova o swab do tubo e despeje o conteúdo sobre o
meio gelificado seco ou risque nas placas de ágar
para cultura, se necessário. Proceda conforme as
instruções do fabricante.

Informações para contato:
Se necessitar de mais informações, acesse
www.hygiena.com ou entre em contato conosco:

Despeje

Hygiena — Américas
Telefone: +1.805.388.8007
Fax: +1.805.388.5531
E-mail: info@hygiena.com

Hygiena — Internacional
Telefone: +44 (0)1923 818821
Fax: +44 (0)1923 818825
E-mail: enquiries@hygiena.com

Risque

Armazenamento e prazo de validade:
QS1000: 18 meses a 2-25 °C
QS1200: 18 meses a 2-25 °C
Consulte a data de validade no rótulo do dispositivo.
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