
               

 

LINEA ultima Cleaner 
 

Katalógové číslo:  LUW 002 

Balenie:                 1 x 500 ml 

 

Pre in vitro diagnostické použitie. 

Iba pre profesionálne použitie. 
 

Určenie 
Linea ultima Cleaner je čistiacim roztokom pre močové analyzátory . 

 

Použitie 
Linea ultima Cleaner je čistiacim roztokom pre močové analyzátory . Je určený iba pre 

školenú profesionálnu obsluhu. 

    

Zloženie 
Čistiaci  roztok Linea ultima Cleaner  obsahuje chlórnan sodný (menej ako 5% aktívneho 

chlóru). 

 

Uskladnenie a stabilita 
Čistiaci  roztok Linea ultima Cleaner  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. Po otvorení je doba expirácie 1 mesiac pri 

skladovaní v uzavretej fľaši a pri teplote 2-8°C. 

 

Príprava   
Balenie Linea ultima Cleaner obsahuje 500 ml čistiaceho roztoku pripraveného na použitie. 

Odlejte z fľašky Linea ultima Cleaner roztok do skúmavky a túto vložte do stojana 

označeného „Control/focus“ na pozíciu označenú C. Stojan vložte do močového analyzátora 

(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 čistiaceho roztoku. 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia  
Výstražné upozornenia: 

H314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí 



H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest 

H400 – Veľmi toxický pre vodné organizmy 

H290 – Môže byť korozívny pre kovy 

Bezpečnostné upozornenia: 

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

P280 – Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre 

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

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

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. 

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.  

P310 – Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára 

P403+P233 – Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. 

P406 – Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii, nádobe s odolnou vnútornou vrstvou 

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

medzinárodnými predpismi 

Ďalšie výstražné upozornenia: 

EUH031 – Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn 

EUH206 – Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné 

plyny (chlór). 

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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