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NAVODILA ZA UPORABO 
 

POSODE ZA VZORCE: 
BLAGOVNO IME  Posodice za štetje celic, Coulter®. Stekleničke za scintilacijsko tekočino®. Posodica za 

vzorce za Boeringer® ES 300, ES600. Posodica za vzorce za Technicon®, Beckman®, 
Konelab®. Posodica za vzorce za Centrifichem®, Technicon®, Beckman®. Kivete za 
Olli®, kivete za Fibrintimer®. Kivete za Amelung®. Segmenti kivete za epruvete za 
mikrocentrifugiranje Cobas Mira® s pokrovčki za Cobas Bio® in Cobas Mira® 

IDENTIFIKACIJA  POSODICE ZA VZORCE – SEGMENTI – EPRUVETE IN KIVETE ZA SAMODEJNE 
ANALIZNE NAPRAVE 

PREDVIDENA UPORABA Pripomoček za profesionalne laboratorijske analize kot posoda za uporabo v analiznih 
napravah, instrumenti, ki samodejno izvajajo postopke analize na ustrezno pripravljenih 
in pakiranih bioloških vzorcih. . Samodejne analizne naprave omogočajo postopek analize, 
katerih meritve lahko sestavljajo ena ali več številčnih vrednosti.  

NEAVTOMATIZIRAN 
PRIPOMOČEK 

 ----- 

KVANTITATIVNI 
PRIPOMOČEK 

Kvalitativni rezultati analiz, ki jih izdelajo avtomatizirani analizatorji, morajo biti vedno 
predmet nadzora visoko usposobljenega osebja za validacijo in poročanje. 

VZOREC  Biološki vzorec ali vzorec druge narave 
IN VITRO MEDICINSKI 
DIAGNOSTIČNI PRIPOMOČEK 

V skladu z uredbo (EU) 2017/746 za in vitro medicinske diagnostične pripomočke 

UPORABNIKI  Visoko usposobljeno osebje. Za profesionalno laboratorijsko analizo 
SHRANJEVANJE  Hranite zaščite pred neposredno sončno svetlobo in UV žarki. Hranite na suhem mestu 

pri sobni temperaturi 
STABILNO MATERIALA Uporabljeni plastični materiali omogočajo, da izdelek ostane stabilen skozi čas. 

Ugotovljeno je, da so te vrste pripomočkov veljavne 5 let od datuma proizvodnje, 
navedenega na etiketi. 

NAVODILA ZA UPORABO IN 
OMEJITVE 

upoštevajte laboratorijske in/ali okoljske protokole, v katerih se predmet uporablja, in 
navodila za uporabo pripomočka, ki ga uporabljate za analize 
uporabite prenosno pipeto za prenos ustrezne količine vzorca v posodo 
preverite, ali so v posodi zračni mehurčki  
dobro zaprite posodo, da preprečite kontaminacijo in izhlapevanje 
vse napake, ki ovirajo uporabo, sporočite distributerju izdelka  
resne nesreče prijavite pristojnim organom 
posode odstranite v skladu z veljavno zakonodajo 
pri ravnanju z morebitno kontaminiranimi vzorci nosite rokavice in osebno zaščitno 
opremo 
hranite izven dosega otrok 
 

ENKRATNA UPORABA  ne uporabljajte ponovno. Nevarnost kontaminacije  
 

 

 Kartell SpA 
Via delle Industrie 1 
20082 Noviglio (MI) 
Tel. 02/900121 
Spletno mesto: 

www.kartelllabware.com 
 

 za dostop do teh navodil v drugih 
jezikih: 
www.kartelllabware.com/en/download/ 

 














