
               
 

LINEA ultima Wash Solution Selectra® / Flexor® 
 

Katalógové číslo:  LUF 002 
Balenie:                 1 x 1000 ml 
 
Pre in vitro diagnostické použitie. 
Iba pre profesionálne použitie. 
 
 
Určenie 
Linea ultima Wash Solution Selectra® / Flexor® je čistiacim roztokom pre biochemické 
analyzátory Selectra®  a  Flexor®. 
 
 
Použitie 
Linea ultima Wash Solution Selectra® / Flexor® je určený pre biochemické analyzátory  
Selectra®  a  Flexor® . Je určený iba pre školenú profesionálnu obsluhu. 
    
 
Zloženie 
Čistiaci  roztok Linea ultima Wash Solution Selectra® / Flexor®  obsahuje chlórnan sodný 
a hydroxid sodný. 
 
 
Reagencie potrebné na prípravu roztoku, nie sú súčasťou súpravy 
 
- Laboratórna pipeta   
- Destilovaná / deionizovaná voda 
 
 
Upozornenia 

- Iba pre in-vitro diagnostiku.  
- Iba pre profesionálne použitie. 
- Odpad zlikvidujte podľa platných predpisov. 
- Zabráňte dotyku s pokožkou a sliznicami. Postihnuté miesto vymyte množstvom vody. 

Zabráňte požitiu roztoku. Ak dôjde k požitiu, postihnutému dajte napiť veľké 
množstvo vody. Pokiaľ potiaže pretrvávajú, obráťte sa na lekára . 

- Zabráňte kontaminácii čistiaceho roztoku. 
 
 
Uskladnenie a stabilita 
Čistiaci  roztok Linea ultima Wash Solution Selectra® / Flexor®  musí byť uskladnený    pri 
teplote  2-8oC na suchom mieste. Čistiaci roztok je stabilný do dátumu expirácie, ktorý je 
vytlačený na obale, pokiaľ je uskladnený pri uvedených podmienkach.  
 
 
 
 



Príprava   
Balenie Linea ultima System Solution Selectra® / Flexor® obsahuje 1000 ml 
koncentrovaného roztoku. Pred samotným použitím sa pripraví 10% roztok Linea ultima 
System Solution Selectra® / Flexor®. 10%-ný roztok sa naleje do skúmavky, ktorá sa vloží 
do pozície W v reagenčnom kole analyzátora a počas analýz je neustále k dispozícii  (viď 
Operačný manuál k analyzátoru).  
10% roztok Linea ultima System Solution Selectra® / Flexor® sa tiež používa pri týždennej 
údržbe na premývanie ihiel. Počas premývania sa 10%-ný roztok nachádza v skúmavke na 
pozícii 1 vo vzorkovom kole analyzátora  (viď Operačný manuál k analyzátoru).  
 
 
 

Výstražné symboly: 

        
 
 
 
Karta bezpečnostných údajov sa nachádza  na www.eurolambda.sk, alebo na požiadanie u distribútora. 
 

Výrobca a distribútor: 
Eurolab Lambda a.s. 
T.Milkina 2, Trnava 
Tel.: +421 33 5341 448 
Fax: +421 33 5443 094 
www.eurolambda.sk  
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