
Autodetekční souprava Aptima

Aptima™
Pro diagnostické použití in vitro.

Rx only

Účel použití
Autodetekční Souprava Aptima se používá s luminometrem Leader™ HC+ a nástrojovým systémem Tigris™.

Dodávané materiály  

Varování a bezpečnostní opatření
A. Pro diagnostické použití in vitro. 

B. Zabraňte styku reagencií Auto Detect 2 s kůží, očima a sliznicemi. Pokud se tato kapalina dostane do kontaktu s kůží nebo očima, omyjte
postiženou oblast vodou. Pokud dojde k rozlití této kapaliny, nařeďte ji vodou předtím, než ji dosucha vytřete. 

C. Některé reagencie v této sadě jsou označeny rizikovými a bezpečnostními symboly.

Poznámka: Informace o komunikaci s nebezpečím pro označování globálně prodávaných výrobků odráží klasifikace bezpečnostních listů (BL) v
USA a EU. Informace o komunikaci s nebezpečím specifickým pro váš region naleznete v BL specifickém pro region v knihovně bezpečnostních
listů na www.hologicsds.com.

Autodetekční  Souprava Aptima - kat. č. 301048

Symbol Složka Popis Množství

R1 Autodetekční 
činidlo Aptima 1

Vodný roztok obsahující 
0,1 % peroxid vodíku a 
0,001 N kyselinu 
dusičnou.

1 x 245 ml

R2 Autodetekční 
činidlo Aptima 2

1,6 N hydroxid sodný 1 x 245 ml

Informace o nebezpečí v 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
P405 – Store locked up
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Aptima®
Požadavky na uchovávání a manipulaci
Kapaliny obsažené v Autodetekční Souprava Aptima mají být uchovávány při teplotě 15 až 30 °C. Pokud dojte k zmrznutí kapalin při přepravě nebo
uchovávání, může dojít ke vzniku precipitátu. Zahřátí kapalin při teplotě 37 až 60 °C usnadňuje rozpuštění precipitátu. Pokud je zahřívání nezbytné,
zchlaďte kapaliny na pokojovou teplotu a důkladně je před použitím promíchejte. Kapaliny musí mít teplotu 18 až 28 °C před použitím s luminometrem
Leader HC+ a teplotu 15 až 30 °C před použitím se systémem Tigris.

Postup
1. Vyjměte přítomné autodetekční lahvičky.

2. Zaveďte do přístroje nové autodetekční lahvičky dle postupu uvedeného v odpovídající provozní příručce.

Poznámky k postupu 
1. Ujistěte se, že jsou do přístroje před použitím vloženy autodetekční lahvičky.

2. Možné zdroje chyby zahrnují chybu obsluhy při instalaci lahviček nebo použití autodetekčních činidel 1 a 2 po uplynutí doby jejich použitelnosti.
 

Na tento výrobek se může vztahovat jeden nebo více patentů Spojených Států, které jsou uvedeny na webové stránce www.hologic.com/patents.
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Informace o nebezpečí v EU

Auto Detect 2
HYDROXID SODNÝ 5 – 10%
Nebezpečí
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu
okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte
P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

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

Podpora zákazníků: +1 800 442 9892

customersupport@hologic.com

Technická podpora: +1 888 484 4747

molecularsupport@hologic.com

Další kontaktní informace naleznete na www.hologic.com.
Autodetekční souprava Aptima 2 IN0055-01-CS Rev. 003

mailto:customersupport@hologic.com
mailto:molecularsupport@hologic.com

