
               

 

LINEA ultima Working Solution 
 

Katalógové číslo:  LUW 001 

Balenie:                 2 x 7 l 

 

Pre in vitro diagnostické použitie. 

Iba pre profesionálne použitie. 
 

Určenie 
Linea ultima Working Solution je pracovným  roztokom pre močové analyzátory . 

 

Použitie 
Linea ultima Working Solution je určený pre močové analyzátory . Je určený iba pre školenú 

profesionálnu obsluhu. 

    

Zloženie 
Pracovný  roztok Linea ultima Working Solution ako konzervačné činidlo obsahuje azid 

sodný (koncentrácia 0,05%). Tiež obsahuje  C12-15-alkylalkoholy etoxylované . 

 

Uskladnenie a stabilita 
Pracovný  roztok Linea ultima Working Solution musí byť uskladnený    pri teplote  2-30oC 

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

obale, pokiaľ je uskladnený pri uvedených podmienkach.  

 

Príprava   
Balenie Linea ultima Working Solution obsahuje 2 bandasky o objeme 7 l. Pracovný roztok je 

pripravený na použitie. Bandasku s pracovným roztokom pripojte na patričnú hadičku na 

analyzátore, na jej koniec predtým pripojte priložený filter (viď Operačný manuál 

k analyzátoru).  

 

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, postihnutému dajte napiť veľké 

množstvo vody. Pokiaľ potiaže pretrvávajú, obráťte sa na lekára . 

 Zabráňte kontaminácii pracovného roztoku. 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia  
Výstražné upozornenia: 

Nevzťahuje sa 

Bezpečnostné upozornenia: 



Nevzťahuje sa 

Ďalšie výstražné upozornenia: 

Nevzťahuje sa 

Výstražný piktogram: 

Nevzťahuje sa 

Výstražné slovo:  

Nevzťahuje sa 

 

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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