HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CUVETTE
1. Mu ̣c đích sử dụng
- Cuvette là vâ ̣t liêụ cần thiết để thực hiện các xét nghiệm trên Máy phân tích
sinh hóa tự động Biossays 240.
- Cuvette là vâ ̣t chứa các mẫu phản ứng trên máy xét nghiê ̣m
2. Quy cách đóng gói
Catalog
number
010102000901

Đóng gói

Dòng máy sử du ̣ng

8×10 cái

Biossays 240

3. Thành phầ n
- Polystyrene
4. Lưu trữ và bảo quản
- Sản phẩm ổn định đến ngày hết hạn ghi trên nhãn khi được bảo quản ở -20-550C
- Ha ̣n sử dụng đươ ̣c in trên nhãn, 24 tháng kể từ ngày sản xuấ t
- Tránh ánh nắ ng mă ̣t trời chiế u trực tiế p và đô ̣ ẩ m cao.
5. Cách sử du ̣ng
- Lắp 8 cuvette vào khay phản ứng.
- Mỗi cuvet phải được khóa bằng hai vít.
- Đảm bảo rằng khay phản ứng không di chuyển khi lắ p cuvette
6. Hin
̀ h ảnh sản phẩ m

7. Cảnh báo và thận trọng
- Chỉ sử du ̣ng cho xét nghiê ̣m trên máy xét nghiê ̣m sinh hóa tự đô ̣ng snibe
Biossays 240 Plus
- Người vâ ̣n hành phải đươ ̣c đào ta ̣o chuyên môn về xét nghiê ̣m

- Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, cũng như hướng dẫn
vận hành máy xét nghiê ̣m
- Việc thải bỏ tất cả các chất thải phải tuân theo các quy định của địa phương
8. Giải thích ký hiêụ
Nhiêṭ đô ̣ bảo quản
-20-550C
Nhà sản xuấ t

Ha ̣n sử du ̣ng

Mã sản phẩ m

Tránh xa ánh sáng mặt
trời
Hướng đă ̣t theo hướng lên

Thành phầ n đóng gói

Số lô

Tham khảo hướng
dẫn sử du ̣ng

Sản phẩ m dùng trong
chuẩ n đoán y khoa

Được ủy quyền đa ̣i
diê ̣n tại Cộng đồng Châu
Âu

Không sử dụng lại

Nhà nhập khẩu

9. Thông tin nhà sản xuấ t
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd (Snibe Co.,Ltd)
No.23 Jinhui Road, Pingshan New District, Shenzhen, 518122, P.R.China
Tel: +86 755 28292700
Fax: +86 755 26637203
Email: sales@snibe.com
www.snibe.com

