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Пояснення символів
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Цей документ містить загальні умовні позначення з
поясненням символів, які можуть використовуватися в
маркуванні цього виробу.

Використовувати для діагностики in vitro

Номер за каталогом — указує номер за каталогом
виробника для ідентифікації приладу

Серійний номер

Код партії — указує код партії виробника для
ідентифікації партії або серії

Уповноважений представник у Європейській
Спільноті

Тільки за рецептом — Федеральний закон
США дозволяє продаж цього виробу лише за
призначенням або на замову спеціалістів,
які мають ліцензію на медичну практику

Високий вихідний рівень

Відповідність директивам ЄС

Див. в інструкції з використання

Межі температур — указує прийнятний діапазон
температур під час транспортування й
зовнішнього впливу

Виробник — указує виробника медичного приладу
відповідно до директив ЄС

Термін придатності

Тримати подалі від сонячного світла — указує
медичний прилад, який потрібно захищати від
джерел світла або тепла

Символ небезпеки для здоров’я — пояснення
щодо символів небезпеки й супутньої
характеристики небезпеки читайте в паспорті
безпеки продукції (SDS) компонента. Відповідний
SDS можна завантажити за посиланням:
http://support.illumina.com/sds.html

Символ застереження про небезпеку —
пояснення щодо символів небезпеки й супутньої
характеристики небезпеки читайте в паспорті
безпеки продукції (SDS) компонента. Відповідний
SDS можна завантажити за посиланням:
http://support.illumina.com/sds.html
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Уповноважений представник в Україні ( Authorized 
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