Probe Wash Module

IMMULITE®

Không sử dụng Dung dịch rửa đầu dò (LPWS) thay cho Dung dịch làm sạch đầu dò (LPMS).
Đổ bỏ các chất độc hại hoặc bị ô nhiễm về mặt sinh học theo các thông lệ của cơ sở của quý vị. Vứt bỏ
tất cả các vật liệu theo cách an toàn và có thể chấp nhận được và theo đúng tất cả các yêu cầu của
chính phủ.

Chuẩn bị thuốc thử
Dung dịch rửa đầu dò được cung cấp ở dạng cô đặc và phải được pha loãng trước khi sử dụng.
Pha loãng theo tỷ lệ 1/10: Trước khi sử dụng, chuyển hóa chất của một chai sang Bình chứa dung dịch
rửa sạch, thêm 900 mL nước cất hoặc nước khử ion và trộn bằng cách đảo đi đảo lại nhẹ nhàng.

Quy trình
Vật liệu được cung cấp
REF

Nội dung

LPWS2

IMMULITE® Probe Wash Module
PROBE WASH

IMMULITE® Probe Wash Concentrate

2×

100 mL

PROBE WASH CONC

Vật liệu yêu cầu nhưng không được cung cấp
Mục

Mô tả

–

Nước cất hoặc khử ion không chứa chất bảo quản

Các thiết bịa, ví dụ như:

• Hệ thống IMMULITE®
• Hệ thống IMMULITE® 1000

a

Tùy từng quốc gia mà có thể có hoặc không có máy phân tích.

Hỗ trợ kỹ thuật
Bên ngoài Hoa Kỳ, liên hệ với Nhà phân phối quốc gia của bạn.
Hệ thống chất lượng của Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH được chứng nhận theo
ISO 13485.
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Probe Wash Module

Định nghĩa các biểu tượng
Các biểu tượng sau có thể xuất hiện trên nhãn sản phẩm:
Không tái sử dụng
LOT

EC REP

Hạn sử dụng

Mã lô

REF

Thận trọng, hãy tham khảo các tài liệu đi
kèm

Nhà sản xuất

Đại diện được ủy quyền ở Cộng đồng châu
Âu

Chứa đủ cho <n> xét nghiệm

Rủi ro sinh học

IVD

vitro

Hãy tham khảo Hướng dẫn
sử dụng

Không vô trùng

Nhãn CE

Thể tích sau khi hoàn nguyên

UDI

Thiết bị y tế chẩn đoán in

Giới hạn nhiệt độ

Dấu CE với số ID phần nội dung được thông
báo.
Số ID phần nội dung được thông báo có thể
thay đổi.

DANGER

Số danh mục

CONTENTS

LEVEL

Nội dung

Mức

Tránh ánh sáng mặt trời và nguồn nhiệt

WARNING

Cảnh báo

Nguy hiểm

RxOnly

Thiết bị dùng theo đơn (chỉ ở
Hoa Kỳ)

Mã vạch nhận biết thiết bị (UDI)

REACH xx/xx/xx

Số ủy quyền REACH

Thông tin pháp lý
IMMULITE là thương hiệu của Siemens Healthineers.
Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của nhãn hiệu đó.
© Siemens Healthineers, 2010–2021. Mọi quyền được bảo lưu.
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