
Aptima Auto Detect Komplekts

Aptima®
Lietot in vitro diagnostikai.

Rx only

Paredzētais pielietojums
Aptima Auto Detect Komplekts ir paredzēts lietošanai ar Leader™ HC+ Luminometru un Tigris™ iekārtu sistēmu.

Pievienotie materiāli  

Brīdinājumi un drošības pasākumi
A. Lietot in vitro diagnostikai. 

B. Izvairieties no līdzekļa Auto Detect 2 saskares ar ādu, acīm un gļotādu. Ja šis šķidrums nonāk saskarē ar ādu vai acīm, mazgājiet ar ūdeni. Ja
šis šķidrums tiek nejauši izliets, pirms saslaucīšanas atšķaidiet izlijušo līdzekli ar ūdeni.

C. Daži reaģenti šajā komplektā ir marķēti ar riska un drošības simboliem.

Piezīme. Brīdinājuma informācija globāli tirgoto produktu marķēšanai atspoguļo ASV un ES drošības datu lapu (DDL) klasifikācijas. Par
bīstamības paziņošanas informāciju attiecībā uz jūsu reģionu, skatiet uz reģionu attiecināmo DDL drošības datu lapu bibliotēkā vietnē
www.hologicsds.com.

Aptima Auto Detect Komplekts- Kat. Nr. 301048

Simbols Komponente Apraksts Skaits

R1 Aptima Auto 
Detect 1

Šķīdums uz ūdens 
bāzes, satur 0.1% 
ūdeņraža pārskābi un 
0.001 N slāpekļskābi

1 x 245 ml

R2 Aptima Auto 
Detect 2

1.6 N nātrija hidroksīds 1 x 245 ml

ASV brīdinājuma informācija

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®
Uzglabāšanas un uzturēšanas prasības
Šķidrumi, kuri ir Aptima Auto Detect Komplekta sastāvā, ir jāuzglabā 15°C līdz 30°C temperatūrā. Ja šķidrumi sasalst transportēšanas un
uzglabāšanas laikā, ir iespējama nogulšņu veidošanās. Šķidrumu uzsildīšana 37°C līdz 60°C temperatūrā veicina nogulšņu izšķīšanu. Ja ir
nepieciešama uzsildīšana, atdzesēt šķidrumus līdz istabas temperatūrai un rūpīgi sajaukt pirms lietošanas. Pirms lietošanas ar Leader HC+
Luminometru šķidrumiem jābūt 18°C līdz 28°C temperatūrā un 15°C līdz 30°C temperatūrā pirms lietošanas ar Tigris Sistēmu.

Procedūra
1. Izņemt esošās Auto Detect pudeles.

2. Ievietot jaunas Auto Detect pudeles iekārtā kā norādīts pievienotajā iekārtas Lietotāja rokasgrāmatā.

Procedūras veikšanas piezīmes
1. Pirms lietošanas pārliecināties, ka iekārta ir sagatavota darbam ar Auto Detect.

2. Starp iespējamiem kļūdu cēloņiem var būt arī operatora kļūda pudeļu uzstādīšanas laikā vai lietojot Auto Detect 1 un Auto Detect 2 pēc to derīguma
termiņa beigām.

Uz šo izstrādājumu var attiekties viens vai vairāki ASV patenti, kas atrodami vietnē www.hologic.com/patents.

2001-2018 Hologic, Inc. Visas tiesības aizsargātas.
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ES brīdinājuma informācija

Auto Detect 2
NĀTRIJA HIDROKSĪDS 5 – 10%
Briesmas
H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus
P260 - Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu
P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus
P303 + P361 + P353 - SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto apģērbu.
Noskalot ādu ar ūdeni/dušā
P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.
Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot
P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu
P280 - Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus

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

Klientu atbalsts: +1 800 442 9892

customersupport@hologic.com

Tehniskā palīdzība: +1 888 484 4747

molecularsupport@hologic.com

Lai saņemtu sīkāku kontaktinformāciju, apmeklējiet www.hologic.com.
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