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Acest document este o legendă generală cu rolul de a asista
înțelegerea simbolurilor care pot apărea în etichetarea
pentru acest produs.

A se utiliza la diagnosticarea in vitro

Număr de catalog – indică numărul de catalog al
producătorului în scopul identificării dispozitivului

Număr de serie

Cod lot – indică codul de lot al producătorului în
scopul identificării lotului

Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană

Cu eliberare numai pe bază de prescripție medicală –
legislația federală a Statelor Unite permite vânzarea
acestui dispozitiv numai de către sau la comanda
unui cadru medical licențiat

Debit mare

Conformitate europeană

Consultați instrucțiunile de utilizare

Limita de temperatură – indică limitele de temperatură
acceptabile pentru livrare și expunere

Producător – indică producătorul dispozitivului
medical, așa cum este definit în directivele UE 

Data limită de utilizare

Depozitați departe de lumina soarelui – indică un
dispozitiv medical care trebuie protejat de lumină
sau căldură

Simbol de pericol pentru sănătate – pentru o
explicație a simbolurilor de pericol și declarația
însoțitoare privind pericolul, consultați fișa cu date
de securitate (SDS) a componentei, care poate fi
descărcată de la http://support.illumina.com/sds.html

Simbol de avertizare de pericol – pentru o explicație
a simbolurilor de pericol și declarația însoțitoare
privind pericolul, consultați fișa cu date de securitate
(SDS) a componentei, care poate fi descărcată de la
http://support.illumina.com/sds.html

Drept de autor și mărci comerciale
© 2020 Illumina, Inc. Toate drepturile rezervate. Toate mărcile
comerciale sunt proprietatea Illumina, Inc. sau a proprietarilor lor
respectivi. Pentru informații specifice privind mărcile comerciale,
consultați www.illumina.com/company/legal.html.

Informații de contact

Il lumina

5200 Illumina Way

San Diego, California 92122 S.U.A.

+1.800.809.ILMN (4566)

+1.858.202.4566 (în afara Americii de Nord)

techsupport@illumina.com

www.illumina.com

Illumina Netherlands B.V.

Steenoven 19

5626 DK Eindhoven

The Netherlands

Sponsor australian

Illumina Australia Pty Ltd 

Nursing Association Building 

Level 3, 535 Elizabeth Street 

Melbourne, VIC 3000 Australia
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