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3221-0010 

 

Vanadis Extract® 

Bind and Wash 
kit 
 
Instrukcja użytkowania. 

Wytwórca: 
Wallac Oy, 
Mustionkatu 6, FI-20750 Turku, Finlandia 
www.perkinelmer.com 
Telefon: +358 2 2678 111 

DO UŻYTKU DIAGNOSTYCZNEGO IN VITRO 
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SYMBOLE 
 

Symbol Nazwa symbolu 
i numer 
odniesienia 

Źródło symbolu / tytuł i 
numer normy 

Opis 

 
Wyrób medyczny 
do diagnostyki 
in vitro 

 

Nr 5.5.1 

ISO 15223, Wyroby 
medyczne — Symbole do 
stosowania na etykietach 
wyrobów medycznych, w 
ich oznakowaniu 
i w dostarczanych z nimi 
informacjach 

Wskazuje wyrób 
medyczny przeznaczony 
do stosowania jako wyrób 
medyczny do diagnostyki 
in vitro. 

 
Kod partii 

 

Nr 5.1.5 

ISO 15223, Wyroby 
medyczne — Symbole do 
stosowania na etykietach 
wyrobów medycznych, w 
ich oznakowaniu 
i w dostarczanych z nimi 
informacjach 

Wskazuje numer kodu 
partii producenta, 
umożliwiający 
identyfikację partii lub 
serii. 

 

Numer 
opakowania 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

 
Numer 
katalogowy 

 

Nr 5.1.6 

ISO 15223, Wyroby 
medyczne — Symbole do 
stosowania na etykietach 
wyrobów medycznych, w 
ich oznakowaniu 
i w dostarczanych z nimi 
informacjach 

Wskazuje numer 
katalogowy producenta, 
umożliwiający 
identyfikację wyrobu 
medycznego. 

 
Data ważności 

 

Nr 5.1.4 

ISO 15223, Wyroby 
medyczne — Symbole do 
stosowania na etykietach 
wyrobów medycznych, w 
ich oznakowaniu 
i w dostarczanych z nimi 
informacjach 

Wskazuje datę, po której 
nie wolno używać wyrobu 
medycznego. 

 

Zakres 
temperatur 

 

Nr 5.3.7 

ISO 15223, Wyroby 
medyczne — Symbole do 
stosowania na etykietach 
wyrobów medycznych, w 
ich oznakowaniu 
i w dostarczanych z nimi 
informacjach 

Wskazuje zakres 
temperatur, jakiemu 
można bezpiecznie 
poddać wyrób medyczny. 
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Symbol Nazwa symbolu 
i numer 
odniesienia 

Źródło symbolu / tytuł i 
numer normy 

Opis 

 

Sprawdź w 
instrukcji obsługi 

 

Nr 5.4.3 

ISO 15223, Wyroby 
medyczne — Symbole do 
stosowania na etykietach 
wyrobów medycznych, w 
ich oznakowaniu 
i w dostarczanych z nimi 
informacjach 

Wskazuje konieczność 
zapoznania się przez 
użytkownika z instrukcją 
użytkowania. 

 

Wytwórca 

 

Nr 5.1.1 

ISO 15223, Wyroby 
medyczne — Symbole do 
stosowania na etykietach 
wyrobów medycznych, w 
ich oznakowaniu 
i w dostarczanych z nimi 
informacjach 

Wskazuje producenta 
wyrobu medycznego, 
zgodnie z definicją w 
rozporządzeniach UE 
2017/745 i 2017/746. 

 
GHS02 Nie dotyczy Nie dotyczy 

 
GHS05 Nie dotyczy Nie dotyczy 

 
GHS07 Nie dotyczy Nie dotyczy 

 
Tą stroną do góry IATA (Zrzeszenie 

Międzynarodowego 
Transportu Lotniczego) 

Nie dotyczy 

 

Ostrożnie, szkło! EN ISO15223 Nie dotyczy 

 

Chronić przed 
wilgocią 

EN ISO15223 Nie dotyczy 

 
Można poddawać 
recyklingowi 

RESY Organization für 
Wertstoffentsorgung 
GmbH 

Nie dotyczy 
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Vanadis Extract® Bind and Wash kit 3221-0010 
 
 
PRZEZNACZENIE 
 
Zestaw odczynników Vanadis Extract® Bind and Wash kit jest akcesorium do zestawów do 
ekstrakcji, przeznaczonym do izolacji pozakomórkowego DNA z osocza matki z użyciem 
automatycznej aparatury Vanadis w zastosowaniach do użytku diagnostycznego in vitro. 
Zestaw może być stosowany przez przeszkolony personel laboratoryjny. 
 
 
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 
 
Zestaw składa się z trzech pakietów: 2 x P1 i P2. Przechowywać zestaw w temperaturze 
od +19 do +25°C. 
 
Data ważności nieotwartego zestawu jest umieszczona na etykiecie zewnętrznej. 
Nie używać żadnego składnika po upływie tego terminu. 
 
Zestaw zawiera następujące elementy: 
 

Składnik Ilość 

Binding Buffer 
(Bufor wiążący) 

2 butelki, 640 mL 

Wash Solution 
(Roztwór płuczący) 

2 butelki, 750 mL 

Lot-specific quality control certificate  
(Certyfikat kontroli jakości specyficzny dla partii) 

3 sztuki 

 
 
Odczynniki 
 
2 x Pakiet P1 
 
Składnik Stabilność i przechowywanie 

 
Bufor wiążący 

 

 
Przechowywać w temperaturze od +19 do +25°C, 
do upływu terminu ważności podanego na etykiecie 
butelki. Po otwarciu stabilny przez 30 dni 
w temperaturze od +19 do +25°C. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 
 
Gotowy do użycia wodny roztwór buforowy zawierający izopropanol i tiocyjanian 
guanidyny (30–40%). 
 

 
Vanadis Extract jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy PerkinElmer, Inc. 
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Bufor wiążący zawiera tiocyjanian guanidyny i izopropanol: 
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. 
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy 
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, 
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):  
natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody  
[lub prysznicem]. 
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.  
Nadal płukać. 
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. 
P405 Przechowywać pod zamknięciem. 
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami. 
EUH032 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy. 
 

 
 
Pakiet P2 
 
Składnik Stabilność i przechowywanie 

 
Roztwór płuczący 

 

 
Przechowywać w temperaturze od +19 do +25°C, 
do upływu terminu ważności podanego na etykiecie 
butelki. Po otwarciu stabilny przez 30 dni 
w temperaturze od +19 do +25°C. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 
 
Gotowy do użycia wodny roztwór buforowy zawierający etanol (70%). 
 
Roztwór płuczący zawiera etanol: 
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, 
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 
P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. 
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):  
natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody  
[lub prysznicem]. 
P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać 
w chłodnym miejscu. 
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami. 
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OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
 
Zestaw powinien być wykorzystywany wyłącznie przez przeszkolony personel 
laboratoryjny. 
 
Bufor wiążący zawiera tiocyjanian guanidyny i izopropanol i stanowi wysoce 
łatwopalną ciecz i pary. Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu oraz 
może spowodować senność lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki. Patrz szczegółowe środki ostrożności w części 
„ZAWARTOŚĆ ZESTAWU”. 
 
Roztwór płuczący zawiera etanol i stanowi łatwopalną ciecz i pary. Patrz szczegółowe 
środki ostrożności w części „ZAWARTOŚĆ ZESTAWU”. 
 
Aby uniknąć obrażeń podczas pracy z elementami zestawu, należy zawsze nosić gogle 
ochronne, jednorazowe rękawiczki oraz odzież ochronną. 
 
Wszystkie odczynniki mogą działać drażniąco. 
 
Odpady należy usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami. 
 
W przypadku pacjentów/użytkowników/stron trzecich w Unii Europejskiej i krajach 
z identycznymi przepisami (IVDR, UE 2017/746/UE): jeśli podczas stosowania tego 
wyrobu lub w wyniku jego stosowania dojdzie do poważnego zdarzenia, należy je zgłosić 
producentowi oraz władzom krajowym. Informacje kontaktowe producenta tego wyrobu w 
celu zgłoszenia poważnego zdarzenia znajdują się na okładce niniejszej instrukcji 
użytkowania. 
 
 
STOSOWANIE PRODUKTU 
 
Więcej informacji na temat stosowania odczynników można znaleźć w ulotce zestawu 
odczynników 3220-0010 Vanadis Extract i instrukcji obsługi Vanadis Extract. 
 
 
GWARANCJA 
 
Dane na temat wydajności przedstawione w niniejszej ulotce uzyskano, stosując 
opisywaną procedurę testu. Wszelkie zmiany lub modyfikacje procedury niezalecane 
przez producenta mogą doprowadzić do zafałszowania wyników; w takim przypadku firma 
Wallac Oy i jej spółki zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności na podstawie 
gwarancji wyrażonej wprost, domniemanej lub ustawowej, w tym domniemanej gwarancji 
pokupności i przydatności do użytku. 
 
Firma Wallac Oy, jej spółki zależne i autoryzowani dostawcy, nie ponoszą w takim razie 
odpowiedzialności prawnej za szkody pośrednie ani wynikowe. 
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Patent: patrz www.perkinelmer.com/patentinfo 
 
 
Copyright © 2020-2022 PerkinElmer, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
 
 
 
 
Ostatnia aktualizacja 23 marca 2022 r. 

http://www.perkinelmer.com/patentinfo

