RQ 0548 - TERMO DE ANUÊNCIA (AFFIDAVIT)
EXAME TOXICOLÓGICO DE LARGA JANELA DE DETECÇÃO
Informações importantes os critérios de rejeição de amostra para o exame toxicológico de larga janela de
detecção, conforme Resolução 691/2017
- Quando houver alguma irregularidade no material recebido, o posto de coleta será notificado via sistema.
- As informações necessárias devem ser fornecidas ao DB Toxicológico no mesmo dia em que o PCL for notificado.
- As amostras ficarão retidas em local adequado, protegido, pelo período de quinze dias úteis, até que se obtenham as informações necessárias.
- Caso o coletor não forneça as informações faltantes, dentro desse período de quinze dias úteis, o exame será
cancelado, sendo o coletor, o doador e as partes interessadas (empregador) comunicados que houve o cancelamento do exame em função de discrepâncias e inconsistências do FCC, e que a amostra será descartada,
devendo-se proceder à nova coleta.
- Garantindo o compromisso do DB Toxicológico com a qualidade da amostragem do material, o coletor
responsável deverá passar por um novo processo de treinamento em, no máximo, 30 (trinta) dias.

Estando ciente e de acordo com as informações apresentadas acima, por favor, preencha todos os campos
abaixo para solicitar que seja dado andamento no exame toxicológico:
_____________________________,______de________________________de 20____________________.
DADOS GERAIS:
Nome do Posto de Coleta (PCL name):_________________________________________________________
Código do Posto de Coleta (PCL Code):________________________________________________________
N° de pedido do doador (Request/Sample#):____________________________________________________
Nome do doador (Donor name): ______________________________________________________________
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NO MATERIAL:
________________________________________________________________________________________
DADOS DO DOADOR:
Eu_____________________________________________________________________________________,
CPF ____________________________, declaro para os devidos fins, que autorizo o DB Toxicológico a dar
andamento na análise do exame toxicológico na amostra cadastrada pelo pedido mencionado acima, estando ciente das irregularidades encontradas no material coletado.
__________________________________

__________________________________

Responsável Posto de Coleta
Nome:
CPF:
Cargo:
*Carimbo do responsável

Doador
Nome:
CPF:
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