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Do diagnostyki in vitro. 

Przeznaczenie 
Zestaw płynów do testu Aptima służy do użytku tylko z aparatem Panther System. 

Dostarczone materiały 
Zestaw płynów do testu Aptima (kat nr 303014) 

(Po odbiorze przechowywać w temperaturze od 15°C do 30°C) 

Symbol Element Liczba sztuk 
W Roztwór do płukania Aptima 

10 mM roztworu buforowanego HEPES zawierającego mniej niż 2% środka 
konserwującego. 

1 x 2,9 L 

O Odczynnik olejowy Aptima 
Olej silikonowy. 

1 x 260 mL 

DF Bufor do płynu dezaktywującego Aptima 
800 mM roztworu buforowanego wodorowęglanem. 

1 x 1,4 L 

Ostrzeżenia i środki ostrożności 
A. Przestrzegać rutynowych środków ostrożności stosowanych w laboratorium. 

B. Do użycia przez profesjonalistów.  

C. Unikać kontaminacji płynów do testu Aptima przez drobnoustroje i rybonukleazy. 

Wymagania dotyczące przechowywania i postępowania z produktem 
A. Nieotwarte płyny do testu Aptima należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 30°C.  

B. Po otwarciu płyny do testu Aptima zachowują stabilność przez 60 dni.  

C. Nie używać po upływie terminu ważności. 

D. Niektóre odczynniki w tym zestawie są oznakowane symbolami zagrożenia i bezpieczeństwa. 

Uwaga: Informacje o zagrożeniach komunikacyjnych znajdują się w bibliotece kart charakterystyki na 
stronie www.hologicsds.com. 

Informacje o zagrożeniach zgodne z wymogami USA 

 

Bufor do płynu dezaktywującego 
WODOROTLENEK SODU 1 – 5% 
OSTRZEŻENIE 
H315 – Działa drażniąco na skórę 
H319 – Działa drażniąco na oczy 
P264 – Dokładnie umyć twarz, ręce i każdą odsłoniętą skórę po użyciu 
P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy 
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. 
P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. 
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością mydła i wody 
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P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. 
P362 – Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem 

 

Olej Aptima 
POLIDIMETYLOSILOKSAN 95 – 100% 
OSTRZEŻENIE 
H315 – Działa drażniąco na skórę 
H319 – Działa drażniąco na oczy 
P264 – Dokładnie umyć twarz, ręce i każdą odsłoniętą skórę po użyciu 
P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. 
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. 
P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. 
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością mydła i wody 
P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. 
P362 – Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem 

Informacje o zagrożeniach zgodne z wymogami UE 

 

Bufor do płynu dezaktywującego 
WODOROTLENEK SODU 1 – 5% 
Podchloryn sodu < 1% 
OSTRZEŻENIE 
H315 – Działa drażniąco na skórę 
H319 – Działa drażniąco na oczy 

 

Olej Aptima 
POLIDIMETYLOSILOKSAN 100% 
OSTRZEŻENIE 
H315 – Działa drażniąco na skórę 
H319 – Działa drażniąco na oczy 

Procedura 
Wymieniać butelki w szufladzie na uniwersalne płyny po otrzymaniu powiadomienia od systemu. Patrz Instrukcja 
obsługi Panther System.  
  

   
 
Hologic, Inc. 
10210 Genetic Center Drive 
San Diego, CA 92121 USA 
 
Dział obsługi klienta: +1 800 442 9892 

 customersupport@hologic.com 

Wsparcie techniczne: +1 888 484 4747 
 molecularsupport@hologic.com 

Więcej informacji kontaktowych zamieszczono na stronie www.hologic.com. 

 
 
 

 

 

Hologic, Aptima i Panther są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Hologic, Inc. i/lub jej spółek zależnych na 
terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Wszystkie inne znaki towarowe, które mogą się pojawić w tej ulotce załączonej do 
opakowania, należą do ich odpowiednich właścicieli.  

Opisywany produkt może być objęty co najmniej jednym patentem USA, przedstawionym na stronie www.hologic.com/patents. 
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