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In vitro diagnosztikai használatra. 

Kizárólag orvosi rendelvényre 

Alkalmazási terület 
Az Aptima Auto Detect Kit a Panther System rendszeren használható. 

Biztosított anyagok  
Aptima Auto Detect Kit (Kat. sz. 303013) 

(Kézhezvétel után 15 °C és 30 °C között kell tárolni) 

Szimbólum Összetevő Mennyiség 
R1 Aptima Auto Detect 1 

0,1% hidrogén-peroxidot és 0,001 N salétromsavat tartalmazó vizes oldat. 
1 x 245 mL 

R2 Aptima Auto Detect 2 
1,6 N nátrium-hidroxid. 

1 x 245 mL 

Figyelmeztetések és óvintézkedések 
A. Kerülje az Auto Detect 2 reagens bőrre, szembe és nyálkahártyára kerülését. Ha a folyadék bőrre vagy 

szembe kerül, mossa le vízzel. Ha a folyadék kiömlik, először hígítsa vízzel, majd törölje szárazra.  

B. Szakemberek általi használatra. 

C. Tartsa be a rutinszerű laboratóriumi óvintézkedéseket. 

Tárolási és -kezelési előírások 
A. Az Aptima Auto Detect Kit 15 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.  

B. Használat előtt a folyadékoknak 15 °C és 30 °C hőmérsékletűnek kell lennie. Felbontás után a folyadékok 
60 napig stabilak. 

C. Ha csapadék képződött, melegítse a folyadékot 37 °C és 60 °C közötti hőmérsékletre, ezzel megkönnyítve 
a csapadék feloldódását. Használat előtt hűtse le a folyadékokat szobahőmérsékletre, és alaposan keverje 
össze.  

D. Ne használja a lejárati idején túl. 

E. A készletben lévő egyes reagensek R- és S-mondatokkal vannak ellátva. 

Megjegyzés: A veszélyt jelző üzenetekkel kapcsolatos információkért tekintse meg a biztonsági adatlapok 
könyvtárát a www.hologicsds.com weboldalon. 

US H-mondatok 

 

Auto Detect 2 
NÁTRIUM-HIDROXID 5 – 10% 
VESZÉLY 
H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz 
P260 - A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
P264 - A használatot követően az arcot, kezeket és az anyagnak kitett területet alaposan meg kell mosni. 
P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező 
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz 
P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 

http://www.hologicsds.com/
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P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz 
P303 + P361 + P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell 
vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
P363 - A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni 
P304 + P340 - BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell 
helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz 
P301 + P330 + P331 - LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 
P405 - Elzárva tárolandó. 

EU H-mondatok 

 

Auto Detect 2 
NÁTRIUM-HIDROXID 5 – 10% 
VESZÉLY 
H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz 
P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező 
P260 - A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
P303 + P361 + P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell 
vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
P280 - Szemvédő/arcvédő használata kötelező 
P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz 

 

Eljárás 
Cserélje ki a palackokat az univerzális folyadéktároló fiókban, amikor a rendszer felszólítja erre. Lásd a Panther 
System kezelői kézikönyvét. 
  

 

                           

 

 

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

  

Ügyfélszolgálat: +1 800 442 9892 
 customersupport@hologic.com 

Műszaki segítségnyújtás: +1 888 484 4747 
 molecularsupport@hologic.com 

További elérhetőségekért látogasson el a www.hologic.com oldalra. 
 
A Hologic, Aptima és a Panther a Hologic, Inc. vállalatnak és/vagy leányvállalatainak a védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei az Egyesült 
Államokban és/vagy más országokban. 
A jelen használati utasításban megjelenő minden további védjegy a jogos tulajdonosáé. 
 
Ezt a terméket egy vagy több, a www.hologic.com/patents címen felsorolt egyesült államokbeli szabadalom védheti.  
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