
Dados a serem respondidos pelo laboratório e/ou representante.

Atribuições do laboratório Parceiro no Projeto ENANI

BR 376 . 11313 .  Cruzeir

Referente a IT-0032 Controle de Documentos e Registros/ Versão 01

BR 376 . 11313 .  Cruz eiro . São José dos Pinhais - PR . CEP 83010-500 . Fone/Fax: (41) 3299-3400/(41) 3299-3440

Informe [S]sim ou [N]não

[   ] Possui equipe treinada para realizar coleta infan�l.

[   ] Possui unidades próximas à(s) região(ões) que serão coletadas as amostras.

[   ] Possui horários de coleta flexíveis (ao menos manhã, tarde, sábados).

[   ] Possui horário de re�rada de materiais pelo DB favorável para agendamentos ao longo do dia.

[   ] Realiza hemogramas internamente. Qual equipamento? _________________________________________________

[   ] Ter a possibilidade de cumprir e comprovar protocolos de qualidade da hematologia, caso seja necessário realizar o       
       hemograma internamente: apresentar histórico de cer�ficados de Programa de Excelência para Laboratórios (PELM), 
       comprovação atualizada de par�cipação em programas de controle de qualidade externo, controle interno do dia, lote e

       Possui condições técnicas de monitorar a temperatura da caixa térmica no final da coleta e chegada ao laboratório.

[   ]  Aceita a instalação prévia do sistema DB Fácil (acesso remoto).

[   ] Autoriza o treinamento da equipe de coleta sobre as par�cularidades do projeto, bem como fatores crí�cos referente a 
       temperatura da amostra, exposição a luz e entrega do material coletado em até duas horas, para ser preparado para 
       terceirização.

[   ] Está ciente de que as recoletas ocasionadas por erros pré-analí�cos de atribuição do laboratório, tais como problemas 
       de iden�ficação, amostras inadequadas ou acondicionamento incorreto serão avaliados quanto ao pagamento da taxa de
       coleta.

[   ] Concorda em usar seus materiais de coleta, caso os itens do kit fornecido sejam todos u�lizados na primeira tenta�va de 

       Disponibiliza o contato (e-mail/ telefone) de um colaborador para comunicação direta e pontual com o DB (ocorrências, coletas
       agendadas e não realizadas, etc).

Informo que estou ciente e apto para atender as par�cularidades deste  projeto.

__________________________, __________ de 2019.

Laboratório: ____________________________________________.

Nome do Responsável:____________________________________________.

punção.

validade.

[   ] 

[   ] 
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