Aptima™

Aptima Auto Detect-sett (Panther -systemet)
™

Til in vitro-diagnostisk bruk.
Rx only

Beregnet bruk
Aptima Auto Detect-sett skal brukes på Panther-systemet.

Materiale som leveres
Aptima Auto Detect-sett (kat.nr. 303013)
(Lagres ved 15 °C til 30 °C ved mottak)
Symbol

Komponent

Kvantitet

R1

Aptima Auto Detect 1

1 x 245 mL

R2

Aptima Auto Detect 2

Vandig oppløsning som inneholder 0,1 % hydrogenperoksid og 0,001 N salpetersyre.
1 x 245 mL

1,6 N natriumhydroksid.

Advarsler og forholdsregler
A. Påse at Auto Detect 2 ikke kommer i kontakt med hud, øyne og slimhinner. Hvis denne væsken kommer i
kontakt med hud eller øyner, skal det vaskes med vann. Fortynn eventuelt væskesøl med vann før du tørker
det opp.
B. Overhold rutinemessige forholdsregler for laboratoriet.

Krav til lagring og håndtering
A. Lagre Aptima Auto Detect-sett ved 15 °C til 30 °C.
B. Væsker må nå en temperatur på 15 °C til 30 °C før bruk. Fra væsker er åpnet er de stabile i 60 dager.
C. Hvis det har dannet seg utfellinger, varm opp væsker til 37 °C til 60 °C for å fremskynde oppløsning av
utfellingene. Kjøl ned væsker til romtemperatur og bland grundig før bruk.
D. Skal ikke brukes etter utløpsdato.
E. Noen av reagensene i dette settet er merket med risiko- og sikkerhetssymboler.
Merk: For farekommunikasjonsinformasjon, se sikkerhetsdatabladbiblioteket på www.hologicsds.com.

Fareinformasjon for USA
Auto Detect 2

SODIUM HYDROXIDE 5 – 10%
DANGER
H314 - Causes severe skin burns and eye damage
P260 - Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray
P264 - Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling
P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection
P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician
P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and
easy to do. Continue rinsing
P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician
P303 + P361 + P353 - IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with
water/shower
P363 - Wash contaminated clothing before reuse
P304 + P340 - IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing
P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician
P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting
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Fareinformasjon for EU
Auto Detect 2

NATRIUMHYDROKSID 5 – 10 %
FARE
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
P280 - Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiksskjerm
P260 - Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/spray
P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller hår): Tilsølte klær må fjernes straks.
P353 - Skyll huden med vann/dusj
P280 - Benytt vernebriller/ansiktsskjerm
P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser
dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen
P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege

Fremgangsmåte
Skift flaskene i den universelle væskebeholderen når systemet gir beskjed om det. Se Panther System Operator’s
Manual (brukerveiledningen for Panther-systemet).

Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA
Kundestøtte:

+1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Teknisk support:

+1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Du finner flere kontaktopplysninger på www.hologic.com.
Hologic, Aptima, og Panther er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører Hologic, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller
andre land.
Alle andre varemerker som kan finnes i dette pakningsvedlegget, eies av sine respektive eiere.
Dette produktet kan være dekket av ett eller flere patenter i USA, som identifiseres på www.hologic.com/patents.
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