
Návod k použití

• Vyhněte se kontaktu s kůží. Používejte rukavice na jedno použití. V případě kontaktu s pokožkou, okamžitě

vypláchněte velkým množstvím čisté, tekoucí vody po dobu nejméně 10 minut. Přivolejte lékařskou pomoc pokud

potíže přetrvávají. Odstraňte potřísněný oděv a obuv a před opětovným použitím vyperte.

• Vyhněte se kontaktu s očima. Používejte ochranu očí. Po kontaktu s očima důkladně vypláchněte otevřené oči

tekoucí vodou po dobu nejméně 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

UPOZORNĚNÍ A PREVENCE

ORGENTEC Diagnostika GmbH
Carl-Zeiss-Straße 49-51

55129 Mainz - Germany

Phone: +49  (0) 61 31 / 92 58-0

Fax: +49  (0) 61 31 / 92 58-58

Internet: www.orgentec.com
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PRINCIP TESTU
Flush Routine Solution má být použit pro čištění Alegria

®
nástroje je jehel a trubkami v měsíční cyklus máchání.

V první Rince kruhu je zředěný roztok Flush Rutinní práce: Systém a mytí pozice jsou propláchnout 5 minut

inkubační dobu každý. Tento postup se provádí pro obě jehly / trubky systémů.

Pak v druhé máchání kruh destilované vody se používá pro spláchněte nadměrné Flush řešení. V tomto kroku není

inkubační doba je nutná.

Poraďte Alegria
®

nástroj návod pro obsluhu přístroje.

POUŽÍVANÉ SYMBOLI

Flush Routine Solution je příslušenství pro čištění zdravotnických prostředků, přístrojů Alegria
®
. Určen pro

profesionální použití v laboratořích pouze.

KRÁTKÝ POPIS

ORG 305 Flush Routine Solution
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• Vyhněte se vdechování. V případě vdechnutí postiženého na čerstvý vzduch.

• Nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte make-up v oblastech, kde se manipuluje s Flush Běžné řešení.

• Nepolykejte. Pokud požití vypláchněte ústa vodou, vyplivnout. Při požití vypít Glas vody pomalu. Nepropagujte

zvracení. Pokud se při spontánním zvracení, aby hlava ovlivněna hluboko v poloze na břichu, aby se zabránilo

aspiraci. Vyhledejte lékařskou pomoc

• Pro nakládání s odpady laboratorní národní nebo regionální právních předpisů musí být dodrženy.

OBSAH SOUPRAVY

• Skladujte Flush Routine Solution při 10-30 ° C.

• Před otevřením činidlo Flush Routine Solution je stabilní do data exspirace na štítku.

• Nepoužívejte Flush Routine Solution po datu expirace.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

i

20 ml

1

Dostačuje pro 1

Dostačuje pro 12

Flush řešení, modrá, vodný roztok hydroxidu draselného <0.5% a detergent. 100x

soustředit.

Alegria
®

Pokyny pro použití: Alegria
®

Mini-DVD

•  destilovaná nebo deionizovaná voda

•  odměrný válec na 1000 ml, 2500 ml

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ

Nařeďte obsah Flush Routine Solution koncentrátu (20 ml) s destilovanou nebo deionizovanou vodou na konečný

objem 2000ml.

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ

• Připravte Alegria® nástroj
Alegria

®
program nabízí speciální nastavení pro měsíční systém Flush:

stiskněte tlačítko "Nastavení" a stiskněte "služba" na displeji.

• Připravit nádoby Alegría reagenciemi
Dejte 1000 ml čerstvě rozpuštěného Alegria

®
Flush Routine Solution v kontejneru systému tekutin.

Dejte 500 ml čerstvě rozpuštěného Alegria
®

Flush Routine Solution v každém z kontejnerů promývacím

roztokem.

• První opláchněte kruh: Čištění systému
Postupujte podle pokynů na displeji: 5 minut inkubační doba pro každý krok.

• Druhý cyklus máchání: Flushing deionizovanou vodou
Prázdné všechny tři Alegria činidlo nádoby důkladně vypláchněte vodou deionizovanou vodou.

Dejte 1000 ml deionizované vody v nádrži systému tekutin.

Dejte 500 ml deionizované vody v každém z kontejnerů promývacím roztokem.

Postupujte podle pokynů na displeji: ne inkubační doba vyžaduje.

PŘÍPRAVA SLOŽEK

DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ
• Na konci proplachovací rutiny zlikvidujte všechny nepoužité řešení od činidla kontejnerů Alegría!

Nahraďte čerstvou System Fluid a promývacím roztokem.

• Jednou za týden důkladně vyčistit všechny Alegría reagenční nádoby pomocí štětce a komerčně dostupné

laboratorní čisticí prostředek.

• Po vyčištění reagenční nádoby důkladně opláchněte deionizovanou vodou.
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