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Este documento é um diagrama geral para auxiliar na
compreensão de símbolos que possam aparecer na
rotulagem para este produto.

Para utilização em diagnóstico in vitro

Número do catálogo - indica o número do catálogo
do fabricante para identificação do dispositivo

Número de série

Código de remessa - indica o código da remessa do
fabricante para identificação da remessa ou do lote

Representante autorizado na comunidade europeia

Prescrição apenas - a lei federal dos EUA restringe
este dispositivo para venda por ou mediante a ordem
de um profissional da área médica licenciado

Alta produção

Conformidade europeia

Consulte as instruções de uso

Limite de temperatura - indica limites de temperatura
de transporte e exposição aceitáveis

Fabricante - indica o fabricante do dispositivo
médico, conforme definido nas diretivas da União
Europeia

Prazo de validade

Armazene protegido da luz solar - indica um
dispositivo médico que exige proteção contra luz ou
calor

Símbolo de perigo à saúde - para uma explicação
dos símbolos de perigo e a declaração de perigo
correspondente, consulte a Folha de dados de
segurança (SDS) do componente disponível para
download em http://support.illumina.com/sds.html

Símbolo de aviso de perigo - para uma explicação
dos símbolos de perigo e a declaração de perigo
correspondente, consulte a Folha de dados de
segurança (SDS) do componente disponível para
download em http://support.illumina.com/sds.html
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