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För in vitro-diagnostiskt bruk. 

Rx only 

Avsedd användning 
Aptima assayvätskesats är avsedd för användning på Panther-systemet. 

Tillhandahållen materiel 
Aptima assayvätskesats (kat.nr 303014) 

(Förvaras vid 15 °C till 30 °C ef ter leverans) 

Symbol Komponent Antal 
W Aptima tvättlösning 

10 mM HEPES-buffrad lösning som innehåller mindre än 2 % 
konserveringsmedel. 

1 x 2,9 L 

O Aptima oljereagens 
Silikonolja. 

1 x 260 mL 

DF Aptima buffert för inaktiveringsvätska 
800 mM bikarbonatbuffrad lösning. 

1 x 1,4 L 

Varningar och försiktighetsåtgärder 
A. Iaktta sedvanliga säkerhetsrutiner för laboratorier. 

B. För professionell användning. 

C. Undvik att kontaminera Aptima assayvätskor med mikrober och ribonukleas. 

Krav på förvaring och hantering 
A. Förvara oöppnade Aptima assayvätskor vid 15 °C till 30 °C.  

B. När de öppnats är Aptima assayvätskor stabila i 60 dagar.  

C. Använd inte satsen efter utgångsdatum. 

D. Vissa reagenser i denna sats är märkta med faro- och säkerhetssymboler. 

Obs! För information om farokommunikation, se Safety Data Sheet Library (bibliotek med 
säkerhetsdatablad) på www.hologicsds.com. 

USA faroinformation 

 

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 
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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 

 

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 

EU faroinformation 

 

Buffer For Deactivation Fluid 
NATRIUMHYDROXID 1 – 5 % 
Sodium Hypochlorite <1 % 
VARNING 
H315 - Irriterar huden 
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation 

 

Aptima Oil 
POLYDIMETHYLSILOXANE 100 % 
VARNING 
H315 - Irriterar huden 
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation 

Procedur 
Byt ut f laskorna i universalvätskelådan när systemet uppmanar om detta. Se Panther-systemets användarmanual. 
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Hologic, Inc. 
10210 Genetic Center Drive 
San Diego, CA 92121 USA 
 
Kundservice:  +1 800 442 9892 
 customersupport@hologic.com 

Teknisk support:  +1 888 484 4747 
 molecularsupport@hologic.com 

Besök www.hologic.com för ytterligare kontaktinformation. 

 

 
 
 

 
Hologic, Aptima, och Panther eller registrerade varumärken som tillhör Hologic, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. 
Alla andra varumärken som uppträder i denna bipacksedel är varumärken som tillhör sina respektive ägare. 

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera USA-patent som identifieras på www.hologic.com/patents. 
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