HP 416-51095
0318D2

HDL-C Calibrator

Να διαβάσετε προσεκτικά!

Χρήση για την οποία προορίζεται

Ποιοτικός έλεγχος

Ο Wako HDL-C Calibrator σχεδιάστηκε για χρήση µε τηνεξέταση Wako HDL-C LType για τον ποσοτικό προσδιορισµό της υψηλής πυκνότητας
λιποπρωτεΐνης χοληστερόλης (HDL-C) στον ορό.

Συνίσταται ένα πρόγραµµα ποιοτικού ελέγχου για όλα τα κλινικά
εργαστήρια.

Αντιδραστήριαb και συστατικά
HDL-C CAL:
4 φιαλίδια x για 3 mL.
Περιέχει ανθρώπινο ορό και συντηρητικό.

Πληροφορίες παραγγελίας
Κωδικός αρ.

Προϊόν

Συσκευασία

416-51095

HDL-C Calibrator

CAL: 4 x για 3 mL.

Προετοιµασία αντιδραστηρίου
Προσθέστε ακριβώς 3 mL απεσταγµένου ή απιονισµένου ύδατος για να
διαλύσετε το περιεχόµενο κάθε φιαλιδίου βαθµονοµητή.
Ο ανασυσταµένος βαθµονοµητής είναι σταθερός για 7 ηµέρες στους
2–10 °C.

Οριζόµενες τιµές και προσδιορισµός αυτών
Οριζόµενες τιµές:
Προσδιορισµός:

Δείτε τις ετικέτες των φιαbλιδίων.
Βασίζεται στη µέθοδο US CDC HDL-C.

Συνθήκες αποθήκευσης
Να φυλάσσεται στους 2–10 °C.
Ηµεροµηνία λήξης: βλέπε την ετικέτα των φιαλιδίων ή της
συσκευασίας.

Προειδοποίησεις και προφυλάξεις
• Για in vitro διαγνωστική χρήση.
• Για επαγγελµατική χρήση µόνον. Ανατρέξτε στους σχετικούς
εθνικούς και τοπικούς κανονισµούς.
• Να µη χρησιµοποιείται in vivo σε ανθρώπους και ζώα.
• Μην χρησιµοποιείτε τα αντιδραστήρια µετά από την ηµεροµηvίλα
λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας του κάθε
αντιδραστηρίου.
• Μη χρησιµοποιείτε τα παραπάνω αντιδραστήρια για διαφορετικό
σκοπό από αυτόν που περιγράφεται εδώ. Ανατρέξτε στο εσώκλειστο
για δηγίες χρήσης.
• Ο βαθµονοµητής σχεδιάστηκε για χρήση µε το Wako HDL-C L-Type. Μην
τον χρησιµοποιείτε µε άλλα αντιδραστήρια.
• Ο ανθρώπινος ορός που χρησιµοποιήθηκε εξετάστηκε και βρέθηκε
αρνητικός HBsAg, αντι-HIV αντίσωµα και αντι-HCV αντίσωµα. Επειδή
καµία εξέταση δε µπορεί να δώσει πλήρη επιβεβαίωση ότι τα
προϊόντα που προέρχονται από ανθρώπινο αίµα δε θα µεταδώσουν
µολυσµατικούς παράγοντες, συνιστάται να χειρίζεστε το
βαθµονοµητή µε τις ίδιες προφυλάξεις όπως και κατά το χειρισµό
των δειγµάτων ασθενών.
• Κατά την απόρριψη των αντιδραστηρίων, τηρείστε τους τοπικούς ή
τους εθνικούς κανονισµούς.
• Εάν τα αντιδραστήρια έρθουν σε επαφή µε το στόµα, τα µάτια ή το
δέρµα, εκπλύνετε µε µεγάλη ποσότητα ύδατος. Συµβουλευτείτε
ιατρό, εάν απαιτείται.
• Προσέξτε να µην κοπείτε µε το αλουµινιένο καπάκι όταν το
αφαιρείτε από το φιαλίδιο.
• Το προϊόν περιέχει συστατικά που ταξινοµούνται ως ακολούθως
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

Εικονογράµµατα κινδύνου
Προσοχή
Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:
µίγµα των :5-χλωρο-2-µεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και
2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1).
Δηλώσεισ κινδυνου
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
Δηλώσεις προφυλάξεων
• Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυµιάσεις/αέρια/σταγονίδια/
ατµούς/εκνεφώµατα.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή µε τα µαλλιά): Αφαιρέστε
αµέσως όλα τα µολυσµένα ενδύµατα. Ξεπλύνετε το δέρµα µε
νερό/στο ντους.
• Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή εµφανιστεί εξάνθηµα:
Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Παραγωγός:
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