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QCdil
6 x 5,0 ml

Tárolás és eltarthatóság
+2 és +8 °C között tárolandó. Felbontás előtt a csövek a
cső címkéjén található lejárati dátumig tarthatók el.
Felbontást követően a csövek tartalmát 8 napon belül fel
kell használni.

Figyelmeztetések és óvintézkedések
Csak képzett személyek általi professzionális használatra.
Tartsa be a laboratóriumi reagensek használatára
vonatkozó általános óvintézkedéseket. A hulladékot a
helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni.
A professzionális felhasználók számára kérésre
biztonsági adatlapot biztosítunk. Biztosítsa a megfelelő
tárolási feltételeket. Amennyiben egyéb anyagokkal való
szennyeződés lehetősége áll fenn, ne használja fel a
csövet.

Használati feltételek:
nem steril
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Az olyan változók, mint például a hőmérséklet, a tárolás, a
készülék tulajdonságai és az egyéni használat
befolyásolhatják a végső eredményt. Ezért szigorúan
tartsa be a gyártó útmutatásait a ClotPro analizátor és a
reagensek használatával kapcsolatban.(2; 3)
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ClotPro felhasználói kézikönyv REV001 vagy újabb.
QC 1, QC 2, EX-teszt teszt és IN-teszt használati útmutató
REV001 vagy újabb.

In vitro diagnosztikai használatra
Felhasználási terület
A QCdil a ClotPro® analizátoron végrehajtott
minőségellenőrzési mérésekhez szükséges QC1 és QC2
minták feloldására szolgáló oldat. (1).

A csomag tartalma:

Gyártó

6 darab 5,0 ml-es cső
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Összetevők
A QCdil oldat felhasználásra készen kerül csomagolásra.
A diluens kalcium-klorid (2mmol) és desztillált víz
keveréke.

A reagens kezelése
Felhasználás előtt a QCdil oldatot 37 °C-ra elő kell
melegíteni oly módon, hogy a csövet legalább 10 percre a
ClotPro analizátor előmelegítő pozíciójára helyezik.
1,36 ml QCdil oldat egy fiola QC1 vagy QC2 feloldásához
elegendő.
1 QCdil cső legfeljebb három QC fiola feloldásához
elegendő oldatot tartalmaz.
A QC fiolák tartalmának QCdil oldattal történő
feloldásához az alábbiak szerint használható a ClotPro epipetta:
Adagoljon négyszer 340 ul QCdil oldatot egy QC fiolába
(=1360 ul). Ha egy adagban szeretné a QCdil oldatot a QC
fiolába juttatni, használhat egy 1360 ul-re előre beállított
térfogatú pipettát is.
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