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DIAGNOSTICAR COM ÉTICA E COMPROMISSO

EXCÊLENCIA EM DIAGNÓSTICO ANIMAL
ENDEREÇO E CONTATOS:
Parque de Exposições Agropecuárias Granja do Torto, galpão B, Brasília – DF, CEP: 70.636-100.
Telefone(s): 61-3468 3330 / 3468 3490 Celular: Vivo (61) 9649-0628
Nextel - (61) 7818-0972 - ID 931* 20525
www.laboratoriodiagnostic.com.br
diagnostic@laboratoriodiagnostic.com.br / sac@laboratoriodiagnostic.com.br / qualidade@laboratoriodiagnostic.com.br

O

Laboratório
Venho, com muito orgulho, apresentar um novo
laboratório Diagnostic, com maior qualidade de
serviços, controle total dos métodos utilizados, vantagens específicas para conveniados, diferenciais no
compromisso e prazos de entrega, serviços integrados e ágeis de logística e o melhor custo benefício do
Brasil, para melhor atendê-los e sempre ter a certeza
que o cliente Diagnostic tem um atendimento de excelência e sempre com um diferencial.
Buscamos a melhor tecnologia em robótica em
nossos métodos diagnósticos onde adquirimos novos equipamentos. Novo setor de Controle da Qualidade foi implantado para mantermos sempre as certificações de proficiência, implantando a ISO 17025 e
Credenciamentos já existentes junto ao MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA - MAPA. Ressaltamos nossa busca
constante por novas técnicas diagnósticas, projetos
de educação contínua e sempre tendo a certeza
que nosso trabalho é em prol do bem estar animal e
suporte de qualidade diferenciada aos colegas médicos veterinários de todo o Brasil. Nosso compromisso é a ética e a transparência profissional sempre.
Vocês fazem parte desta grande conquista!
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Nosso Diferencial
Compromisso com a qualidade e tecnologia robótica;
Maior equipe veterinária e biomédica do Brasil;
Fornecimento de materiais de coletas exclusivos;
Auditorias internas contínuas;
Serviços de logística diferenciado e com comprometimento;

ASSESSORIA CIENTÍFICA com profissionais altamente qualificados;
Específico em alguns diagnósticos de animais de produção;
As melhores condições financeiras;
Acesso aos resultados via internet e envio de comunicados e informativos mensais.

Novo Site

Mais moderno, mais links, mais facilidade para nossos clientes.

Atendemos todo o Brasil

Solicite-nos a ficha cadastral para tornarmos um grande parceiro!
Diferencial: Resultados rápidos e precisos.

- Serviço de Logistica especializada, com frota treinada e comprometida;
- Vários convênios com empresas de Transporte;
- Entrega de kits com qualidade superior;
- Atendimento especializado;
- Assessoria científica de qualidade.

Economia e Finanças

Informamos novo Setor Financeiro implantado, visando adotar novas políticas de
trabalho, destacando sempre, nossos melhores clientes. A política adotada pela
empresa, segue os seguintes procedimentos: -Envio do “Contrato de Convênio”,
firmando uma parceria sólida e cheia de vantagens;
-E-mail de “lembrete” de vencimento de fatura, um dia antes do seu vencimento;
-E-mail de “faturas em Aberto”, caso haja atraso no pagamento; -E-mail de “Comunicados “ de mudanças no setor;
-Aplicação de cobrança de juros sobre o título vencido; -Aplicação de cobrança de
multa de 2% ao mês; -Cobrança via e-mail e impressa (Boleto);
-Suspensão do boleto via banco após 5 dias de atraso; -Suspensão dos serviços
após 15 a 20 dias;
-Negativação junto ao SERASA após 30 a 45 dias de atraso.

Divisão PET

- Maior tecnologia ;
- Novo setor de microbiologia;
- Novo setor de sorologia;
- Novo setor de anatomia patológica.

Divisão Animais de Produção

- Novo setor de Biologia Molecular (DNA) - PCR;
- Grandes parcerias em pesquisas na àrea de patologia animal.

Fica a Dica

- Leishmaniose: resultados mais rápidos do mercado;
- Hormônios com mais agilidade e precisão – relaxina: detecção de prenhez em minutos;
- Novos perfis facilitadores e novos descontos em tabela fixa;
- Novos métodos e diagnósticos de patologias específicas de suínos e aves.
- Biologia molecolar para diagnóstico de câncer;

Novidades Diagnostic
Buscando atendê-los melhor, estamos oferecendo uma nova gama de exames sorológicos para um melhor
diagnóstico de seu animal, tais como:
Marcadores tumorais: Que é utilizado para detecção de câncer em órgãos como o ovário, e primeiro fator
prognóstico para câncer de mama. Utilizados juntos, potencializam a eficácia do resultado para câncer de mama.
Exame de IgE total, amplamente utilizado no auxílio ao diagnóstico das reações alérgicas e infecções
parasitárias;
Toxoplasmose IgM ,com a infecção aguda por Toxoplasma gondii.

Mormo Doença Letal

É uma doença de grande importância
econômica, causada pela bactéria Burkholderia mallei e acomete principalmente eqüinos,
burros e muares. Possui distribuição mundial
, em alguns países, a doença foi erradicada
por meio de testes sorológicos, abate dos animais doentes e restrições nas importações. A transmissão
ocorre pela ingestão das secreções nasais de animais infectados, inalação e agulhas contaminadas, entre outros.
O período de incubação pode ser de semanas a meses
e os sinais clínicos podem variar de descargas nasais purulentas amarelo-esverdeadas, os linfonodos regionais
podem romper-se e extravasar secreção amarelada, febre,
dispnéia e tosse severa. É uma zoonose!

A.I.E

Anemia Infecciosa Eqüina

Testes de
Leishmaniose
O teste rápido é um imunoensaio
imunocromatográfico para detecção
qualitativa de anticorpos anti Leishmania visceral, em amostras de soro, plasma ou sangue total, possui uma tecnologia de alta sensibilidade (98,2%) e
alta especificidade (100%), o que agrega precisão ao diagnóstico da leishmaniose visceral canina em sangue total,
soro ou plasma, permitindo que apenas os casos positivos sejam levados
para confirmação, diminuindo assim,
o tempo de diagnóstico. Os resultados
são qualitativos (reagente ou não reagente).

* Experiência comprovada;
* Profissionais com vasta experiência em virologia;
* Resultatos com 48hs;
* Garantia de precisão (Realizamos Triplicatas);
* Controle de qualidade certificados pela rede metrológica de
acreditação / Controllab.

Brucelose Soro / Leite
2-Mercaptoetanol

* Experiência comprovada;
* Profissionais com vasta experiência em bacteriologia;
* Resultatos com 48hs;
* Garantia de precisão (Realizamos Triplicatas);

Representante Comercial:
Nossos representantes comerciais fazem
um trabalho contínuo de visitas as clinicas
para um atendimento mais direcionado e
de qualidade, sempre buscando a transparência de informação direta.

Dica de qualidade
-Identificar a requisição de exames corretamente: nome, proprietário, espécie, sexo, assinatura e carimbo; -Não
se esqueça de assinalar com um X a opção do exame solicitado;
-Sempre informar dados clínicos do paciente que possam ser relevantes ao patologista;
-Por questão de biossegurança, não recomendamos o envio de sangue em seringas;
-A impressão do laudo, só será realizada caso o Méd. Vet. nos solicite na requisição de exames marcando um X
na opção desejada. Os resultados são disponibilizados na internet logo após a digitação. Nós do Diagnostic ,
nos preocupamos com o meio ambiente!

Solicite uma visita de um representante e obtenha as vantagens de
tornar-se um conveniado diagnostic!

