
Kислотний і лужний миючі розчини
Лише для in vitro діагностики

Кат. номер Назва Фасування

XSYS0082 XL AВТОПРОМИВ AC/AL AC: 5 x 44 мл, AL: 5 x 44 мл

ЗАСТОСУВАННЯ
ERBA XL AutoWash AC/AL - набір миючих розчинів, призначений для 
використання під час роботи з біохімічними аналізаторами ERBA XL.
ПРИНЦИП
Продуктивність і правильність отриманих результатів роботи на автоматичних 
аналізаторах ERBA XL значною мірою залежить від чистоти реакційних 
мікрокювет. Використання сироватки або плазми крові, а також сечі, призводить 
до осадження білків на поверхнях мікрокювет. З плиномчасу це може вплинути 
на вимірювання і призвести до хибних результатів.
СКЛАД
Розчин AC містить HCl, H3PO4, детергент. pH: 1,20 +/- 0,5.
Розчин AL містить NaOH, детергент. pH: 13,1 +/- 0,5.
ПРИГОТУВАННЯ
Розчини готові до використання. 
ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ
Невідкриті розчини є стабільними до вичерпання вказаного терміну придатності 
за умови зберігання за температури 15–30 °C.
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ
Розмістити флакони у визначені позиції ротора аналізатора серії XL. 
Рекомендованою є щотижнева промивка аналізатора і заміна розчинів.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Лише для in vitro діагностики професійно підготовленим персоналом.
Розчини AC та AL класифікуються як корозійно діючі речовини.
Розчин AC містить HCl і H3PO4.
Розчин AL містить NaOH. 

Небезпека
Позначки небезпеки:
H290 Може спричинити корозію металів.
H314 Спричиняє значні опіки шкіри і ушкодження очей.
Перша допомога:
Використовувати захисні рукавички/захисний одяг/засоби захисту очей/
захисні маски.
P303+P361+P353 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ (або волосся): Негайно 
зняти весь забруднений одяг. Промити шкіру водою або під душем.
P305+P351+P338 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Ретельно промивати водою 
упродовж декількох хвилин. За наявності і можливості зняти контактні лінзи. 
Продовжити промивання.

Промывочный раствор ERBA XLERBA XL AutoWash AC/AL
Кислотный и щелочной промывочный раствор
Только для in vitro диагностики

Кат. № Фасовка

XSYS0082 R1: 5x44 мл, R2: 5x44 мл

ПРИМЕНЕНИЕ
Промывочный раствор ERBA XL кислотный и щелочной предназначены для 
применения на автоматических анализаторах, серии ERBA XL.
ОПИСАНИЕ
Воспроизводимость и правильность результатов, полученных на любом 
автоматическом биохимическом анализаторе, зависит от степени чистоты 
реакционных кювет. Постоянная работа с образцами сыворотки, плазмы 
и мочи приводит к загрязнению кювет белковыми компонентами, что в 
конечном итоге может повлиять на правильность результатов лабораторных 
исследований.
СОСТАВ РЕАГЕНТОВ
Раствор кислотный содержит:  HCl, H3PO4, детергент. рН: 1.20 +/- 0.5
Раствор щелочной содержит:  NaOH, детергент. рН: 13.1 +/- 0.5
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ
Готовы к использованию.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Установите  растворы в соответствующие позиции ротора анализаторов 
серии ERBA XL. Рекомендуется еженедельная промывка.
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ
Растворы стабильны до окончания срока годности, указанного на флаконе, 
если  хранятся при температуре 15–30 °C.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Для in vitro диагностики профессионально обученным лаборантом.
Растворы кислотный и щелочной классифицируются, как вызывающие 
коррозию, на основании значения рН. 
Раствор кислотный  содержит HCl и H3PO4
Раствор щелочной содержит NaOH

Опасность
Класс опасности:
H290 Может вызывать коррозию металлов.
H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. 
Меры предосторожности:
P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами 
защиты глаз/лица. 
P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно 
снять всю загрязненную одежду, промыть кожу водой или под душем.
P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза 
водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы 
пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
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 ВИКОРИСТАНІ СИМВОЛИ / ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

Див. Інструкцію користувача

 

In vitro діагностика

Ин витро диагностика

Національний знак
відповідності для України

Перед использованием 
нимательно изучайте инструкциюв


