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Pro diagnostické použití in vitro. 

Rx only 

Účel použití 
Souprava kapalin pro test Aptima se používá v systému Panther. 

Dodávané materiály 
Souprava kapalin pro test Aptima (kat. č. 303014) 

(Po přijetí skladujte při teplotě od 15 °C do 30 °C) 

Symbol Složka Množství 
W Promývací roztok Aptima 

10 mM HEPES pufrovaný roztok obsahující méně než 2 % konzervantu. 
1 x 2,9 L 

O Olejové činidlo Aptima 
Silikonový olej. 

1 x 260 mL 

DF Aptima pufr pro deaktivační kapalinu 
800 mM bikarbonátový pufrovaný roztok. 

1 x 1,4 L 

Varování a bezpečnostní opatření 
A. Používejte rutinní laboratorní bezpečnostní opatření. 

B. Pouze pro odborné použití. 

C. Zabraňte mikrobiální a ribonukleázové kontaminaci kapalin testu Aptima. 

Požadavky na uchovávání a manipulaci 
A. Neotevřené kapaliny pro testy Aptima uchovávejte při teplotě 15 °C až 30 °C.  

B. Po otevření jsou kapaliny pro testy Aptima stabilní po dobu 60 dní.  

C. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. 

D. Některé reagencie této soupravy mohou být označeny rizikovými a bezpečnostními symboly. 

Poznámka: Informace o nebezpečích naleznete v knihovně bezpečnostních listů (Safety Data Sheet 
Library) na adrese www.hologicsds.com. 

Informace o nebezpečí pro USA 

 

Buffer For Deactivation Fluid 
SODIUM HYDROXIDE 1 – 5% 
WARNING 
H315 – Causes skin irritation 
H319 – Causes serious eye irritation  
P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling 
P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection  
P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and 
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easy to do. Continue rinsing 
P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention  
P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water  
P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention  
P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse 

 

Aptima Oil 
POLYDIMETHYLSILOXANE 95 – 100% 
WARNING 
H315 – Causes skin irritation  
H319 – Causes serious eye irritation  
P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling 
P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection 
P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and 
easy to do. Continue rinsing 
P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention 
P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water 
P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention 
P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse 

Informace o nebezpečí pro EU 

 

Buffer For Deactivation Fluid 
HYDROXID SODNÝ 1 – 5 % 
Sodium Hypochlorite < 1 % 
VAROVÁNÍ 
H315 - Dráždí kůži 
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí 

 

Aptima Oil 
POLYDIMETHYLSILOXANE 100 % 
VAROVÁNÍ 
H315 - Dráždí kůži 
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí 

Postup 
Po výzvě systému vyměňte lahve v zásuvce univerzálních kapalin. Viz Panther System Operator’s Manual 
(Návod k obsluze systému Panther). 
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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. 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
Hologic, Aptima, a Panther jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Hologic, Inc. nebo jejích dceřiných 
společností ve Spojených státech amerických nebo v jiných zemích. Všechny ostatní ochranné známky, které se mohou objevit v tomto 
příbalovém letáku, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. 

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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