
Κιτ Aptima Auto Detect

Aptima™ 
Για in vitro διαγνωστική χρήση.

Rx only

Προοριζόμενη Χρήση
Το Kit Aptima Auto Detect προορίζεται για χρήση με το φωτόμετρο Leader™ HC+ και το εργαλείο Tigris™.

Υλικά που παρέχονται  

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
A. Για in vitro διαγνωστική χρήση. 

B. Αποφύγετε την επαφή του Auto Detect 2 με το δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους. Εάν αυτό το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια,
πλύνετε με νερό. Εάν αυτό το υγρό χυθεί, διαλύστε την κηλίδα με νερό προτού στεγνώσετε. 

C. Ορισμένα αντιδραστήρια αυτού του κιτ φέρουν ετικέτα με σύμβολα κινδύνου και ασφάλειας.

Σημείωση: Οι πληροφορίες κοινοποίησης κινδύνου για την επισήμανση προϊόντων που κυκλοφορούν σε παγκόσμια κλίμακα αντικατοπτρίζουν τις
ταξινομήσεις των ∆ελτίων ∆εδομένων Ασφαλείας (∆∆Α) των ΗΠΑ και της ΕΕ. Για πληροφορίες κοινοποίησης κινδύνου ειδικά για την περιοχή
σας, ανατρέξτε στο ειδικό για την περιοχή ∆∆Α στη Βιβλιοθήκη ∆ελτίων ∆εδομένων Ασφαλείας στη διεύθυνση www.hologicsds.com.

Kit Aptima Auto Detect - Áñ. êáô. 301048

Σύμβολο Συστατικό Περιγραφή Ποσότητα

R1 Aptima Auto 
Detect 1

Υδατικό διάλυμα που 
περιέχει υπεροξείδιο 
του υδρογόνου 0,1% 
και νιτρικό οξύ 0,001 N

1 X 245 mL

R2 Aptima Auto 
Detect 2

1,6 N διοξείδιο του 
νατρίου

1 X 245 mL

Πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο για τις ΗΠΑ

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®
Απαιτήσεις αποθήκευσης και χειρισμού
Τα υγρά που περιέχονται στο Kit Aptima Auto Detect πρέπει να αποθηκεύονται στους 15°C ως 30°C. Αν τα υγρά παγώσουν κατά την αποστολή ή την
αποθήκευση, ενδέχεται να σχηματιστεί ίζημα. Η αναθέρμανση των υγρών μεταξύ 37°C και 60°C διευκολύνει τη διάλυση του ιζήματος. Αν είναι
απαραίτητη η αναθέρμανση, αφήστε τα υγρά να αποκτήσουν θερμοκρασία δωματίου και αναμίξτε προσεκτικά πριν τη χρήση. Τα υγρά πρέπει να
βρίσκονται μεταξύ 18°C και 28°C πριν τη χρήση με το Φωτόμετρο Leader HC+ και μεταξύ 15°C και 30°C πριν τη χρήση με το Σύστημα Tigris.

∆ιαδικασία
1. Αφαιρέστε τις υπάρχουσες φιάλες Auto Detect.

2. Τοποθετήστε τις νέες φιάλες Auto Detect στο εργαλείο όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο χρήστη του σχετικού εργαλείου.

Σημειώσεις επί της διαδικασίας
1. Bεβαιωθείτε ότι έχει γίνει πλήρωση του εργαλείου με Auto Detect πριν τη χρήση.

2. Οι πιθανές πηγές σφάλματος περιλαμβάνουν σφάλμα του χειριστή κατά την τοποθέτηση των φιαλών ή χρήση Auto Detect 1 και Auto Detect 2 μετά
την ημερομηνία λήξης.

Το παρόν προϊόν ενδέχεται να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. τα οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
www.hologic.com/patents.
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Πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο για την ΕΕ

Auto Detect 2
Υ∆ΡΟΞΕΊ∆ΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΊΟΥ 5 – 10%
Κίνδυνος
H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες
P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για
τα μάτια/πρόσωπο
P260 - Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα
P303 + P361 + P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε
αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους
P280 - Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με
νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.
Συνεχίστε να ξεπλένετε
P310 - Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

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

Υποστήριξη πελατών: +1 800 442 9892

customersupport@hologic.com

Τεχνική Υποστήριξη: +1 888 484 4747

molecularsupport@hologic.com

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίας, επισκεφθείτε τη 
διαδικτυακή τοποθεσία www.hologic.com.
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