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Το παρόν έγγραφο αποτελεί γενικό υπόμνημα για να σας
βοηθήσει στην κατανόηση των συμβόλων που ενδέχεται
να εμφανίζονται στην ετικέτα αυτού του προϊόντος.

Για in vitro διαγνωστική χρήση

Αριθμός καταλόγου - Υποδεικνύει τον αριθμό
καταλόγου του κατασκευαστή για την ταυτοποίηση
προϊόντων

Σειριακός αριθμός

Κωδικός παρτίδας - Υποδεικνύει τον κωδικό
παρτίδας του κατασκευαστή για την ταυτοποίηση
παρτίδων

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα

Μόνο κατόπιν συνταγογράφησης - Η
ομοσπονδιακή νομοθεσία (των ΗΠΑ) περιορίζει την
πώληση αυτού του προϊόντος μόνον από ιατρό ή
κατόπιν εντολής επαγγελματία υγείας με άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος

Υψηλή απόδοση

Ευρωπαϊκή συμμόρφωση

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

Όριο θερμοκρασίας - Υποδεικνύει τα αποδεκτά
όρια θερμοκρασίας αποστολής και έκθεσης

Κατασκευαστής - Υποδεικνύει τον κατασκευαστή
του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, όπως ορίζεται
στις οδηγίες της ΕΕ

Ημερομηνία λήξης

Να αποθηκεύεται μακριά από το ηλιακό φως -
Υποδεικνύει ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που
απαιτεί προστασία από το φως ή τη θερμότητα

Σύμβολο κινδύνου για την υγεία - Για την
επεξήγηση των συμβόλων κινδύνου και τη
συνοδευτική δήλωση κινδύνου, ανατρέξτε στο
αντίστοιχο Φύλλο δεδομένων ασφαλείας (SDS),
το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από την
ιστοσελίδα http://support.illumina.com/sds.html

Σύμβολο προειδοποίησης κινδύνου - Για την
επεξήγηση των συμβόλων κινδύνου και τη
συνοδευτική δήλωση κινδύνου, ανατρέξτε στο
αντίστοιχο Φύλλο δεδομένων ασφαλείας (SDS),
το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από την
ιστοσελίδα http://support.illumina.com/sds.html
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