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PathoDxtra                      PL
Odczynniki ekstrakcyjne

 DR0709M .................60 Testów

1 PRZEZNACZENIE

Uzupełniające odczynniki ekstrakcyjne PathoDxtraTM przeznaczone 
są do stosowania z zestawami PathoDxtra Strep Grouping 
Kits, zawierającymi wszystkie elementy niezbędne dla różnych 
systemów. Odczynniki te służą jako elementy zamienne. Pełne 
informacje na temat produktu oraz sposób prawidłowego użycia 
podano w Instrukcji użycia dołączonej do zestawów Patho Dxtra 
(Strep Grouping kits [DR0700M i DR0710M]).

2 DEFINICJE SYMBOLI

Numer katalogowy

Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro

Zawartość wystarcza do wykonania <n> 
testów

Zapoznać się z instrukcją użycia (IFU)

Ograniczenia dotyczące temperatury 
 (temperatura przechowywania)

Kod partii (numer serii)

Data przydatności do użycia (termin 
ważności) 

Producent

3 KIT CONTENTS, PREPARATION FOR USE AND STORAGE

Patrz również Środki ostrożności, rozdział 4.
Mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej.

 Instrukcja użycia

 Odczynnik 1 (DR0709A)
 Jedna buteleczka zawierająca 4,0 ml 

niebiesko zabarwionego roztworu 
azotynu sodu z 0,098% azydku sodu jako 
konserwant. Przechowywać w pozycji 
stojącej, starannie zakręconą; stabilny w 
temperaturze pokojowej (od 2 do 30 °C) 
do dnia przydatności do użycia wskazanego 
na etykiecie. 

 Odczynnik 2 (DR0709B)
 Jedna buteleczka zawierająca 4,0 ml 

lekko kwasowego roztworu (roztwór 
kwasu octowego)  oraz  f io letowy 
wskaźnik. Przechowywać w pozycji 
stojącej, starannie zakręconą; stabilny w 
temperaturze pokojowej (od 2 do 30 °C) 
do dnia przydatności do użycia wskazanego 
na etykiecie.

 Odczynnik 3 (DR0709C)
 Dwie buteleczki zawierające 10 ml 

bezbarwnego roztworu zobojętniającego 
(roztwór buforowy Tris) z 0,098% azydku 
sodu jako konserwant. Przechowywać 
w pozycji stojącej, starannie zakręcone; 
stabilny w temperaturze od 2 do 30 °C, do 
dnia przydatności do użycia wskazanego 
na etykiecie.

4 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Odczynniki przeznaczone są wyłącznie do użycia w diagnostyce 
in vitro.
Wyłącznie do użytku profesjonalnego.
oszę odnieść się do charakterystyki (SDS) i etykietowania 
produktów, aby uzyskać informacje na temat składników 
potencjalnie niebezpiecznych.

 INFORMACJE DOTYCZACE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA

4.1 Zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP), 
zdecydowanie zaleca się traktowanie ekstraktów na każdym 
etapie badań jako potencjalnie zakaźne i obchodzenie się 
z nimi z zachowaniem wszelkich koniecznych środków 
ostrożności.

4.2 Odczynnik ekstrakcyjny 1 zawiera azotyn sodu, który 
w stosownej dyrektywie Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej (EEC) sklasyfikowano jako toksyczny (T). 
Poniżej podano odpowiednie określenia dotyczące ryzyka 
(zwroty R) i bezpieczeństwa (zwroty S).

 R25 Działa toksycznie po połknięciu.
 S37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
 S45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się  
  poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady  
  lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

4.3 Odczynniki ekstrakcyjne 2 oraz 3, chociaż są sklasyfikowane 
jako niebezpiecznie, zawierają słaby kwas - substancję 
lekko drażniącą. Dlatego też należy unikać bezpośredniego 

T

kontaktu poprzez noszenie odpowiedniego osobistego 
wyposażenia ochronnego. W przypadku kontaktu 
odczynnika ze skórą, błonami śluzowymi lub oczami, 
niezwłocznie przemyć miejsce spłukując obficie wodą.

4.4 Do niektórych składników dodano azydek sodu w stężeniu 
mniejszym niż 0,1% jako środek bakteriobójczy. Aby 
zapobiec powstawaniu wybuchowych azydków metali 
w zawierających ołów i miedź instalacjach wodno-
kanalizacyjnych, odczynniki należy wylewać do ścieków 
wyłącznie w postaci rozcieńczonej i spłukiwać dużą ilością 
wody.

4.5 Przyrządy wielorazowego użytku należy po użyciu 
sterylizować z wykorzystaniem odpowiedniej metody. 
Preferowana jest sterylizacja w autoklawie przez 15 minut 
w temperaturze 121 °C. Przyrządy jednorazowego użytku 
należy sterylizować w autoklawie lub spalać. Rozlane 
płyny, będące materiałami potencjalnie zakaźnymi, 
należy utylizować niezwłocznie przy użyciu chłonnych 
ręczników papierowych, a zanieczyszczone miejsce 
należy przetrzeć tamponem zwilżonym standardowym 
antybakteryjnym preparatem dezynfekującym lub 70% 
alkoholem. NIE stosować podchlorynu sodu. Materiały 
używane przy czyszczeniu rozlanych płynów, włącznie z 
rękawicami, należy utylizować tak, jak biologiczne odpady 
niebezpieczne.

4.6 Nie pipetować ustami. Podczas pracy z próbkami i 
wykonywania testu należy nosić rękawice jednorazowe i 
środki ochrony oczu. Po zakończeniu prac należy dokładnie 
umyć ręce.

 ANALITYCZNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

4.7 Nie używać odczynników po upływie podanego terminu 
ważności.

4.8 Nie używać, jeżeli istnieją jakiekolwiek ślady zanieczyszczenia 
lub inne oznaki pogorszenia jakości.

4.9 Nie  narażać e lementów zestawu na dz ia łanie 
bezpośredniego światła słonecznego.

Wszelkie znaki handlowe stanowią własność firmy Thermo Fisher Scientific 
lub jej spółek zależnych.
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Aby uzyskać pomoc techniczną, prosimy skontaktować się z 
lokalnym dystrybutorem.
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