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RAC CLEANSER 600
NÁVOD K POUŽITÍ
POUŽITÍ
RAC CLEANSER 600 se používá jako dekontaminační roztok pro koagulometry řady
RAC.

PRINCIP METODY
Vlastní dekontaminační proces se provádí podle pokynů uvedených v „Návodu
k obsluze“. Po otevření je dekontaminační roztok připraven k použití. Do čisté provozní
lahvičky přelijte maximálně 30 ml dekontaminačního roztoku a lahvičku vložte do pozice A1
koagulometru RAC-050, který dekontaminační roztok automaticky použije.

SLOŽENÍ RAC CLEANSER 600
Chlornan sodný

<1%

Hydroxid sodný

<1%

6 x 100 ml

Detergenty

PŘÍPRAVA ČINIDEL
RAC CLEANSER 600 je připraven k přímému použití a je při teplotě 2 – 25 oC
stabilní až do doby expirace, pokud je skladován v originálním balení a bez přístupu světla.
RAC CLEANSER 600 NEMRAZIT !!!
Na dně lahviček se může objevit slabá vrstva bílé usazeniny, která nemá žádný vliv na
účinnost produktu.
Po otevření je RAC CLEANSER 600 stabilní
 1 měsíc v originálním balení
 7 dní v provozní lahvičce v přístroji
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UPOZORNĚNÍ
Nepoškozené balení musí být skladováno při teplotě 2 – 25 oC a nesmí být vystaveno
přímému slunečnímu světlu. Toto činidlo je určeno výhradně k použití in vitro a manipulovat
s ním mohou jen oprávněné osoby. Likvidace odpadu se provádí v souladu s platnými
předpisy. Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
1. Pouze pro diagnostiku in vitro. Vyvarujte se
kontaktu s pokožkou.
2. Produkt je silně alkalický. Při manipulaci s
tímto produktem dbejte maximální opatrnosti.
3. V případě zasažení očí nebo úst, vypláchněte
ihned postiženou oblast velkým množstvím
vody a v případě potřeby vyhledejte lékaře.
4. Pokud detergent zasáhne pokožku rukou,
zasaženou oblast rychle omyjte velkým
množstvím vody.
5. Kontakt produktu s jakýmkoli kyselým
materiálem vyvolá tvorbu plynného chlóru. Je
třeba pracovat s maximální opatrností.
6. Produkt neutralizujte velkým množstvím vody nebo jinými materiály, pokud je máte
k dispozici.
7. Produkt nikdy nevystavujte teplotám nižším než 2 °C.
8. Produkt nikdy nevystavujte přímému slunečnímu záření.
9. Produkt uchovávejte v temnu a spotřebujte jej do jednoho měsíce od otevření.
10. Zajistěte, aby se po otevření lahvičky do produktu nedostal prach a jiné nečistoty.
11. Ihned po použití láhev uzavřete a uložte na temném místě.
12. Nepoužívejte produkt po uplynutí doby použitelnosti.
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ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PŘÍPRAVKU
RAC CLEANSER 600 je vyroben ve shodě se Standardním operačním postupem
S25/2015. Výstupní kontrola výrobku je prováděna podle výše uvedeného SOP.

VÝROBCE
SKALAB s.r.o., Slovenská 723/61, 56802 Svitavy, http://www.skalab.cz
tel. +420 461 530 163

Datum poslední revize: 24. 6. 2015
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