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ЗА IN VITRO ДИАГНОСТИЧНА УПОТРЕБА
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Този документ е обща легенда, която помага за
разбирането на символите, които може да са налични
на етикета на този продукт.

За in vitro диагностична употреба

Каталожен номер – посочва каталожния номер
на производителя за идентификация на
изделието

Сериен номер

Партиден код – посочва партидния код на
производителя за идентификация на партидата

Оторизиран представител в Европейската
общност

Само по предписание – федералното
законодателство ограничава това изделие да се
продава от или по поръчка на лицензиран
практикуващ специалист

Висок изходен поток

Съответствие в Европа

Направете справка с инструкциите за употреба

Ограничение на температурата – посочва
допустимите ограничения на температурата при
доставка и излагане

Производител – посочва производителя на
медицинското изделие, както е определено в
директивите на ЕС

Срок на годност

Да се съхранява далеч от слънчева светлина –
посочва медицинско изделие, което изисква
защита от светлина или топлина

Символ за опасност за здравето – за обяснение
на символите за опасност и придружаващото
уведомление за опасност вижте
Информационния лист за безопасност (ИЛБ) на
компонента,
който може да изтеглите от
http://support.illumina.com/sds.html

Символ за предупреждение за опасност –
за обяснение на символите за опасност и
придружаващото уведомление за опасност
вижте Информационния лист за безопасност
(ИЛБ) на компонента, който може да изтеглите
от http://support.illumina.com/sds.html
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