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SYMBOLER 
 

Symbol Symbolnamn 
och 
referensnummer 

Symbolkälla/ 
standardnamn och -
nummer 

Beskrivning 

 
Medicinteknisk 
produkt avsedd 
för in vitro-
diagnostik 

 

Nr. 5.5.1 

ISO 15223, 
Medicinteknisk produkt - 
Symboler som ska 
användas vid märkning 
av medicintekniska 
produkter och information 
som ska tillhandahållas 

Anger en medicintekniskt 
produkt avsedd för in vitro-
diagnostik. 

 
Satsnummer 

 

Nr. 5.1.5 

ISO 15223, 
Medicinteknisk produkt - 
Symboler som ska 
användas vid märkning 
av medicintekniska 
produkter och information 
som ska tillhandahållas 

Anger tillverkarens satskod 
så att satsen eller loten 
kan spåras. 

 

Förpacknings-
nummer 

Inte tillämpbart Inte tillämpbart 

 
Listnummer 

 

Nr. 5.1.6 

ISO 15223, 
Medicinteknisk produkt - 
Symboler som ska 
användas vid märkning 
av medicintekniska 
produkter och information 
som ska tillhandahållas 

Anger tillverkarens 
katalognummer så att den 
medicintekniska produkten 
kan spåras. 

 
Utgångsdatum 

 

Nr. 5.1.4 

ISO 15223, 
Medicinteknisk produkt - 
Symboler som ska 
användas vid märkning 
av medicintekniska 
produkter och information 
som ska tillhandahållas 

Anger det datum efter 
vilket den medicintekniska 
produkten inte ska 
användas. 

 

Temperaturgräns 

 

Nr. 5.3.7 

ISO 15223, 
Medicinteknisk produkt - 
Symboler som ska 
användas vid märkning 
av medicintekniska 
produkter och information 
som ska tillhandahållas 

Anger 
temperaturgränserna inom 
vilka den medicintekniska 
produkten kan användas 
på ett säkert sätt. 
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Symbol Symbolnamn 
och 
referensnummer 

Symbolkälla/ 
standardnamn och -
nummer 

Beskrivning 

 

Läs 
bruksanvisningen 

 

Nr. 5.4.3 

ISO 15223, 
Medicinteknisk produkt - 
Symboler som ska 
användas vid märkning 
av medicintekniska 
produkter och information 
som ska tillhandahållas 

Anger behovet för 
användaren att läsa 
bruksanvisningen. 

 

Tillverkare 

 

Nr. 5.1.1 

ISO 15223, 
Medicinteknisk produkt - 
Symboler som ska 
användas vid märkning 
av medicintekniska 
produkter och information 
som ska tillhandahållas 

Anger tillverkaren av den 
medicintekniska 
produkten, enligt definition 
i EU:s förordning 2017/745 
och 2017/746. 

 
GHS02 Inte tillämpbart Inte tillämpbart 

 
GHS05 Inte tillämpbart Inte tillämpbart 

 
GHS07 Inte tillämpbart Inte tillämpbart 

 
Denna sida upp IATA (International Air 

Transport Association) 
Inte tillämpbart 

 

Ömtåligt, 
hanteras varsamt 

EN ISO15223 Inte tillämpbart 

 

Förvaras torrt EN ISO15223 Inte tillämpbart 

 
Återvinningsbart RESY Organization für 

Wertstoffentsorgung 
GmbH 

Inte tillämpbart 
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Vanadis Extract® Bind and Wash kit 3221-0010 
 
 
AVSEDD ANVÄNDNING 
 
Vanadis Extract® Bind and Wash kit är ett tillbehör till Vanadis extraktionskit som ska 
användas för extraktion av cellfritt DNA från moderns plasma med automatiserat Vanadis 
instrument för in vitro-diagnostisk användning. Kitet är avsett att användas av utbildad 
laboratoriepersonal. 
 
 
KITETS INNEHÅLL 
 
Kittet består av tre förpackningar, 2 x P1 och P2. Förvara kittet i +19 till +25 °C. 
 
Utgångsdatumet för oöppnat kit är tryckt på den yttre etiketten. Komponenterna får inte 
användas efter utgångsdatum. 
 
Kitet innehåller följande delar: 
 

Komponent Kvantitet 

Binding Buffer 
(Bindningsbuffert) 

2 flaskor, 640 mL 

Wash Solution 
(Tvättlösning) 

2 flaskor, 750 mL 

Lot-specific quality control certificate 
(Lot-specifiktkvalitetskontrollcertifikat) 

3 st. 

 
 
Reagens 
 
2 x förpackning P1 
 
Komponent Stabilitet och förvaring 

 
Bindningsbuffert 

 

 
Förvaras vid +19 till +25 °C fram till utgångsdatumet 
som anges på flaskans etikett. Efter öppnande, stabilt i 
30 dagar vid +19 till +25 °C. 

FARA 
 
Bruksfärdig vattenbaserad buffertlösning som innehåller isopropanol och 
guanidiniumtiocyanat (30–40 %). 
 

 
Vanadis Extract är ett registrerat varumärke som tillhör PerkinElmer, Inc. 
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Bindningsbuffert innehåller guanidiniumtiocyanat och isopropanol: 
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. 
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. 
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra 
antändningskällor. Ej rökning. 
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (eller håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta 
kläder. Skölj huden med vatten/duscha. 
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera 
minuter. Ta ur kontaktlinser, om du bär sådana och det går lätt. Fortsätt skölja. 
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. 
P405 Förvaras inlåst. 
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning. 
EUH032 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra. 
 

 
 
Förpackning P2 
 
Komponent Stabilitet och förvaring 

 
Tvättlösning 

 

 
Förvaras vid +19 till +25 °C fram till utgångsdatumet 
som anges på flaskans etikett. Efter öppnande, stabilt i 
30 dagar vid +19 till +25 °C. 

FARA 
 
Bruksklar buffertlösning som innehåller etanol (70 %). 
 
Tvättlösningen innehåller etanol: 
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. 
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra 
antändningskällor. Ej rökning. 
P280 Använd skyddshandskar. Använd skyddskläder. Använd ögon- eller ansiktsskydd. 
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (eller håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta 
kläder. Skölj huden med vatten/duscha. 
P403 + P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. 
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning. 
 

 
 
VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
 
Detta kit ska endast användas av utbildad laboratoriepersonal. 
 
Bindningsbuffert innehåller guanidiniumtiocyanat och isopropanol och är en mycket 
brandfarlig vätska och ånga. Orsakar svåra frätskador på hud och ögon och kan orsaka 
sömnighet och yrsel. Ger skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Se 
specifika säkerhetsåtgärder i avsnittet “KITETS INNEHÅLL”. 
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Tvättlösningen innehåller etanol och är en mycket brandfarlig vätska och ånga. Se 
specifika säkerhetsåtgärder i avsnittet “KITETS INNEHÅLL”. 
 
För att undvika skador när du arbetar med kitets komponenter ska du alltid ha på dig 
skyddsglasögon, engångshandskar och skyddskläder. 
 
Alla reagens kan ge upphov till irritation. 
 
Kassering av allt avfall ska ske i enlighet med lokala föreskrifter. 
 
För en patient/användare/tredje part i Europeiska unionen och i länder med ett identiskt 
regelverk (IVDR; EU 2017/746/EU); om det under användningen av denna produkt eller 
som ett resultat av användningen har inträffat en allvarlig incident, rapportera det till 
tillverkaren och till din nationella myndighet. Kontaktuppgifterna för att rapportera en 
allvarlig incident till tillverkaren av denna produkt anges på försättsbladet till denna 
bruksanvisning. 
 
 
ANVÄNDNING AV PRODUKTEN 
 
För vidare information om hur reagenser används hänvisas till bruksanvisningen för 3220-
0010 Vanadis Extract Reagent-kittet och Vanadis Extract-handboken. 
 
 
GARANTI 
 
De produktuppgifter som presenteras här erhölls med den angivna testproceduren. All 
förändring eller modifiering av denna metod som inte har rekommenderats av tillverkaren 
kan inverka på resultaten; i detta fall avsäger sig Wallac Oy och dess dotterbolag alla 
uttryckliga, implicita eller lagstadgade garantier, inräknat den underförstådda 
säljbarhetsgarantin och ändamålsenligheten för användning. 
 
Wallac Oy, dess dotterbolag och godkända återförsäljare är i ett sådant fall inte ansvariga 
för indirekta skador eller följdskador. 
 
 
 
 
Patent: se www.perkinelmer.com/patentinfo 
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