Aptima™

Aptima Auto Detect-sats (Panther -systemet)
™

För in vitro-diagnostiskt bruk.
Rx only

Avsedd användning
Aptima Auto Detect-sats är avsedd för användning på Panther-systemet.

Tillhandahållen materiel
Aptima Auto Detect-sats (kat.nr 303013)
(Förvaras vid 15 °C till 30 °C efter leverans)
Symbol
R1

Komponent

Antal

Aptima Auto Detect 1

1 x 245 mL

Vattenhaltig lösning som innehåller 0,1 % väteperoxid och 0,001 N salpetersyra.
R2

Aptima Auto Detect 2

1 x 245 mL

1,6 N natriumhydroxid.

Varningar och försiktighetsåtgärder
A. Undvik hud-, ögon- och slemhinnekontakt med Auto Detect 2. Om denna vätska kommer i kontakt med hud
eller ögon, tvätta med vatten. Om du spiller ut dessa vätskor, späder du spillet med vatten innan du torkar
torrt.
B. Iaktta sedvanliga säkerhetsrutiner för laboratorier.

Krav på förvaring och hantering
A. Förvara Aptima Auto Detect-satsen vid 15 °C till 30 °C.
B. Vätskorna måste ha uppnått 15 °C till 30 °C före användning. När de öppnats är vätskorna stabila i
60 dagar.
C. Om utfällningar har bildats uppvärms vätskorna till 37 °C till 60 °C för att underlätta upplösningen av
utfällningarna. Kyl vätskorna till rumstemperatur och blanda grundligt före användning.
D. Använd inte satsen efter utgångsdatum.
E. Vissa reagenser i denna sats är märkta med faro- och säkerhetssymboler.
Obs! För information om farokommunikation, se områdets specifika SDS i Safety Data Sheet Library
(bibliotek med säkerhetsdatablad) på www.hologicsds.com.

USA faroinformation
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
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P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician
P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting

EU faroinformation
Auto Detect 2

NATRIUMHYDROXID 5 – 10 %
FARA
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej
P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med
vatten/duscha
P280 - Använd ögonskydd/ansiktsskydd
P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser
om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

Procedur
Byt ut flaskorna i universalvätskelådan när systemet uppmanar om detta. Se Panther-systemets användarmanual.

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

+1 800 442 9892

customersupport@hologic.com

Teknisk support:

+1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Besök www.hologic.com för ytterligare kontaktinformation.
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