
NextSeq 550Dx

Chave de símbolos

PARA UTILIZAÇÃO EM DIAGNÓSTICO IN VITRO

Documento n.º 1000000030328 v03 POR 1 de 1

Este documento é uma legenda geral para ajudar na
compreensão dos símbolos que podem aparecer nas
etiquetas deste produto.

Para utilização em diagnóstico in vitro

Número de catálogo - Indica o número de catálogo
do fabricante para identificação do dispositivo

Número de série

Código de lote - Indica o código de lote do fabricante
para identificação do lote

Representante autorizado na Comunidade Europeia

Sujeito a receita médica - A Lei Federal dos EUA
limita à venda por médicos ou com prescrição por
parte de um médico com licença para exercer

Saída elevada

Conformidade europeia

Consultar instruções de utilização

Limite de temperatura - Indica os limites de
temperatura aceitáveis de transporte e exposição

Fabricante - Indica o fabricante do dispositivo
médico, conforme definido nas diretivas da UE 

Data de validade

Guardar ao abrigo da luz solar - Indica que um
dispositivo médico requer proteção contra a luz ou o
calor

Símbolo de risco para a saúde - Para obter uma
explicação dos símbolos de perigo e da declaração
de risco incluída, consulte a Ficha de Dados de
Segurança (FDS) dos componentes que pode
transferir em http://support.illumina.com/sds.html

Símbolo de aviso de perigo - Para obter uma
explicação dos símbolos de perigo e da declaração
de risco incluída, consulte a Ficha de Dados de
Segurança (FDS) dos componentes que pode
transferir em http://support.illumina.com/sds.html

Direitos de autor e marcas comerciais
© 2020 Illumina, Inc. Todos os direitos reservados. Todas as marcas
comerciais são propriedade da Illumina, Inc. ou dos respetivos
proprietários. Para obter informações específicas sobre marcas
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Informações de contacto

Il lumina

5200 Illumina Way

San Diego, California 92122 EUA

+1.800.809.ILMN (4566)

+1.858.202.4566 (fora da América do Norte)

techsupport@illumina.com

www.illumina.com

Illumina Netherlands B.V.

Steenoven 19

5626 DK Eindhoven

The Netherlands

Patrocinador australiano 

Illumina Australia Pty Ltd 

Nursing Association Building 

Level 3, 535 Elizabeth Street 

Melbourne, VIC 3000 Austrália
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