
               

 

LINEA ultima Universal 
 

Katalógové číslo:  LUU 001 

Balenie:                 1 x 1000 ml 

 

Pre in vitro diagnostické použitie. 

Iba pre profesionálne použitie. 
 

 

Určenie 
Linea ultima Universal je univerzálnym čistiacim pracovným  roztokom . Roztok je určený na 

čistenie povrchov od organických nečistôt. Vhodný je na povrchy z bežnej ocele, nerezu, skla, 

emailu, gumy a umelých hmôt odolných voči alkáliám. Nevhodný na povrchy z hliníka a jeho 

zliatin. 

 

Použitie 
Linea ultima Universal slúži ako  univerzálny koncentrovaný čistiaci  roztok na manuálne 

čistenie 

    

Zloženie 
Koncentrovaný čistiaci  roztok Linea ultima Universal obsahuje hydroxid sodný, 

polykremičitan sodný, fosforečnan sodný a sodnú soľ kyseliny nitrilotrioctovej. 

 

Uskladnenie a stabilita 
Pracovný  roztok Linea ultima Universal musí byť uskladnený    pri teplote  5-25oC na 

suchom mieste. Čistiaci roztok je stabilný do dátumu expirácie, ktorý je vytlačený na obale, 

pokiaľ je uskladnený pri uvedených podmienkach.  

 

Príprava a použitie   
Predmety určené na čistenie sa ponoria do pripraveného roztoku (20 ml / liter vody) na 

niekoľko hodín. Doba kontaktu závisí od stupňa znečistenia. Pre zvýšenie čistiaceho účinku je 

možné roztok zahriať na teplotu 60°C. Po umytí  sa predmety opláchnu čistou vodou, resp. 

podľa potreby aj destilovanou vodou. 

 

Upozornenia a bezpečnostné opatrenia 
 Iba pre in-vitro diagnostiku.  

 Iba pre profesionálne použitie. 

 Nepoužite reagenciu, pokiaľ je preexpirovaná. 

 Odpad zlikvidujte podľa platných predpisov. 

 Používajte ochranné prostriedky, ako sú laboratórny plášť a jednorazové rukavice. 

 Pri manipulácii s výrobkom nejedzte, nepite a nefajčite. 

 Zabráňte dotyku s pokožkou a sliznicami. Postihnuté miesto vymyte množstvom vody. 

Zabráňte požitiu roztoku. Ak dôjde k požitiu, nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite 

ústa vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc.  Pri kontakte s očami preplachujte otvorené 

oči 10 – 15 minút. Pri vyplachovaní odstráňte kontaktné šošovky. Vyhľadajte lekára. 

 Zabráňte kontaminácii roztoku. 

 



Výstražné a bezpečnostné upozornenia  
Výstražné upozornenia: 

H314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí 

H351 –  Podozrenie, že spôsobuje rakovinu 

Bezpečnostné upozornenia: 

P201 – Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi 

P260 – Nevdychujte prach/ dym/ plyn/ hmlu/ pary/ aerosóly 

P264 – Po manipulácii starostlivo umyte pokožku 

P281 –  Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky 

P308+P313 – Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť 

P303+P361+P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky 

kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/ sprchou. 

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/ regionálnymi/ vnútroštátnymi/ 

medzinárodnými predpismi 

Výstražný piktogram: 

 
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo 

 

Použité symboly 

 
Katalógové číslo 

 

Expirácia  

 
Číslo šarže  Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro 

 

Teplota skladovania 
 

Výrobca  

 

Označenie, že výrobok vyhovuje právnym predpisom EÚ, že výrobok je 

v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických 

predpisov (smernicami), ktoré sa na výrobok vzťahujú. 

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