
Kitul Aptima Auto Detect 

Aptima®
Pentru utilizarea in diagnosticarea in vitro.

Rx only

Destinatia Utilizarii 
Kitul Aptima Auto Detect este conceput pentru utilizarea cu Luminometrul Leader™ HC+ si sistemul instrumentului Tigris™.

Materiale Furnizate 

Atentionari si Masuri de Precautie 
A. Pentru utilizarea in diagnosticarea in vitro. 

B. Evitați contactul Auto Detect 2 cu pielea, ochii și membranele mucoase. În cazul în care acest lichid intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți cu 
apă. În cazul în care acest lichid se varsă, diluați substanța vărsată cu apă înainte de a o șterge.

C. Unii reactivi din acest set sunt etichetați cu simbolurile de risc și siguranță.

Notă: Informațiile de comunicare a pericolelor pentru etichetarea produselor vândute la nivel global reflectă clasificările fișelor cu date de
securitate SUA și UE (FDS). Pentru informații de comunicare a pericolelor specifice regiunii dvs., consultați FDS-urile specifice regiunii în
biblioteca fișelor cu date de securitate la www.hologicsds.com.

Kit Aptima Auto Detect – Nr. de Cat. 301048

Simbol Componente Descriere Cantitate

R1 Aptima Auto 
Detect 1

Solutie Apoasa 
continand perodix de 
hidrogen de 0,1% si 
0,001 N acid nitric

1 x 245 mL

R2 Aptima Auto 
Detect 2

1,6 N hidroxid de sodiu 1 x 245 mL

Informații pericole SUA

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®
Conditii de Pastrare si Manipulare 
Lichidele incluse in Kitul Aptima Auto Detect trebuie pastrate la 15°C pana la 30°C. In cazul in care lichidele ingheata in timpul transportului sau al 
depozitarii, se poate forma un precipitat. Incalzirea lichidelor la 37°C pana la 60°C faciliteaza dizolvarea precipitatului. Daca produsul necesita 
incalzire, lasati lichidul sa se raceasca pana la temperatura camerei si amestecati temeinic inainte de utilizare. Lichidele trebuie pastrate la 18°C pana 
la 28°C inainte de utilizarea cu Luminometrul Leader HC+ si la 15°C pana la 30°C inainte de utilizarea cu Sistemul Tigris.

Procedura
1. Inlaturati flacoanele Auto Detect existente in echipament.

2. Pozitionati noile flacoane Auto Detect in instrument conform descrierii din Manualul Operatorului instrumentului corespunzator.

Note Procedurale
1. Inainte de utilizare, asigurati-va de faptul ca instrument este alimentat cu lichidele Auto Detect.

2. Intre posibilele surse de eroare sunt incluse si erorile de operator in timpul pozitionarii flacoanelor sau utilizarea unor lichide Auto Detect 1 si Auto 
Detect 2 expirate.

Este posibil ca acest produs să fie acoperit de unul sau mai multe brevete S.U.A. identificate la adresa www.hologic.com/patents.
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Informații pericole UE

Auto Detect 2
SODIUM HYDROXIDE 5 – 10%
Pericol
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor
P260 - Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/
echipament de protecţie a feţei
P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată
îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş
P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai
multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu
uşurinţă. Continuaţi să clătiţi
P310 - Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic
P280 - Purtaţi echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei

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

Serviciu de asistenţă clienţi: +1 800 442 9892

customersupport@hologic.com

Asistenţă tehnică: +1 888 484 4747

molecularsupport@hologic.com

Pentru date de contact suplimentare, vizitaţi www.hologic.com.
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