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3221-0010 

 

Vanadis Ekstrakt 

Bağlanma ve Yıkama kiti 
(Vanadis Extract®  

Bind and Wash kit) 
 

Kullanım talimatları. 

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

İN VİTRO TANI KULLANIMI İÇİN 
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SEMBOLLER 
 

Sembol Sembol Başlığı 
ve Referans 
Numarası 

Sembol 
Kaynağı/Standart 
Başlık ve Numara 

Açıklama 

 
In vitro tanı 
amaçlı medikal 
cihaz 

 

No. 5.5.1 

ISO 15223, Medikal 
Cihazlar — Tedarik 
edilecek medikal cihaz 
etiketleri, etiketleme ve 
bilgilerle kullanılacak 
semboller 

In vitro tanı amaçlı medikal 
cihaz olarak kullanılmak 
üzere tasarlanmış medikal 
cihazı belirtir. 

 
Seri kodu 

 

No. 5.1.5 

ISO 15223, Medikal 
Cihazlar — Tedarik 
edilecek medikal cihaz 
etiketleri, etiketleme ve 
bilgilerle kullanılacak 
semboller 

Seri veya partinin 
tanımlanabilmesi için 
üreticinin seri kodunu belirtir. 

 

Ambalajlama 
numarası 

Geçerli değil Geçerli değil 

 
Katalog numarası 

 

No. 5.1.6 

ISO 15223, Medikal 
Cihazlar — Tedarik 
edilecek medikal cihaz 
etiketleri, etiketleme ve 
bilgilerle kullanılacak 
semboller 

Medikal cihazın 
tanımlanabilmesi için 
üreticinin katalog numarasını 
belirtir. 

 
Son kullanma 
tarihi 

 

No. 5.1.4 

ISO 15223, Medikal 
Cihazlar — Tedarik 
edilecek medikal cihaz 
etiketleri, etiketleme ve 
bilgilerle kullanılacak 
semboller 

Medikal cihazın sonrasında 
kullanılmayacağı tarihi belirtir. 

 

Sıcaklık sınırı 

 

No. 5.3.7 

ISO 15223, Medikal 
Cihazlar — Tedarik 
edilecek medikal cihaz 
etiketleri, etiketleme ve 
bilgilerle kullanılacak 
semboller 

Medikal cihazın güvenli 
şekilde maruz kalabileceği 
sıcaklık sınırlarını belirtir. 



13908527-3  (tr) 3 

Sembol Sembol Başlığı 
ve Referans 
Numarası 

Sembol 
Kaynağı/Standart 
Başlık ve Numara 

Açıklama 

 

Kullanım 
talimatlarına 
bakın 

 

No. 5.4.3 

ISO 15223, Medikal 
Cihazlar — Tedarik 
edilecek medikal cihaz 
etiketleri, etiketleme ve 
bilgilerle kullanılacak 
semboller 

Kullanıcının kullanım 
talimatlarına başvurması 
gerektiğini belirtir. 

 

Üretici 

 

No. 5.1.1 

ISO 15223, Medikal 
Cihazlar — Tedarik 
edilecek medikal cihaz 
etiketleri, etiketleme ve 
bilgilerle kullanılacak 
semboller 

2017/745 ve 2017/746 sayılı 
AB Düzenlemelerinde 
tanımlandığı şekilde tıbbi 
cihaz üreticisini belirtir. 

 
GHS02 Geçerli değil Geçerli değil 

 
GHS05 Geçerli değil Geçerli değil 

 
GHS07 Geçerli değil Geçerli değil 

 
Oklar yukarıya 
bakacak şekilde 
yerleştirin 

IATA (Uluslararası 
Hava Taşımacılığı 
Birliği) 

Geçerli değil 

 

Kolay kırılır, 
dikkatli kullanın 

EN ISO15223 Geçerli değil 

 

Kuru tutun EN ISO15223 Geçerli değil 

 
Geri 
dönüştürülebilir 

RESY Organization für 
Wertstoffentsorgung 
GmbH 

Geçerli değil 
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Vanadis Ekstrakt Bağlanma ve Yıkama kiti 3221-0010  

(Vanadis Extract®  Bind and Wash kit 3221-0010) 
 
 
KULLANIM AMACI 
 
Vanadis Ekstrakt Bağlanma ve Yıkama Kiti, in vitro diyagnostik kullanım amacıyla, 
otomatik Vanadis cihazlarıyla hücresiz DNA’nın maternal plazmadan ekstraksiyonu için 
kullanılmak üzere tasarlanmış Vanadis ekstraksiyon kiti aksesuarıdır. Kit yalnızca eğitimli 
laboratuvar personeli tarafından kullanılmalıdır. 
 
 
KİT İÇERİĞİ 
 
Kit üç ambalajdan oluşur, 2 x P1 ve P2. Kiti +19 ila +25°C arasında muhafaza edin. 
 
Açılmamış kit için son kullanma tarihi dış etikette belirtilmiştir. Herhangi bir bileşeni son 
kullanma tarihinden sonra kullanmayın. 
 
Kitte aşağıdaki öğeler vardır: 
 

Bileşen Miktar 

Binding Buffer  
(Bağlayıcı Tampon) 

2 şişe, 640 mL 

Wash Solution  
(Yıkama Solüsyonu) 

2 şişe, 750 mL 

Lot-specific quality control certificate 
(Lota özgü kalite kontrol sertifikası) 

3 adet 

 
 
Reaktifler 
 
2 x P1 Ambalajı 
 
Bileşen Stabilite ve saklama 

 
Bağlayıcı Tampon 

 

 
Şişe etiketinde belirtilen son kullanma tarihine kadar 
+19 ila +25°Cׄ’de saklayın. Açıldıktan sonra, +19 ila 
+25°C arasında 30 saat stabildir. 

TEHLİKE 
 
İzopropanol ve guanidinyum tiyosiyanat (%30-40) içeren kullanıma hazır sulu tampon 
solüsyonu. 
 

 
Vanadis Extract is a registered trademark of PerkinElmer, Inc. 
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Bağlayıcı Tampon, guanidinyum tiyosiyanat ve izopropanol içerir: 
H225 Yüksek düzeyde yanıcı sıvı ve buhar 
H314 Ciltte ciddi yanıklara ve göz hasarına neden olur. 
H336 Sersemliğe veya baş dönmesine neden olabilir 
H412 Uzun süren etkilerle su yaşamına zararlıdır. 
P210 Isı, sıcak yüzeyler, kıvılcımlar, açık alevler ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak 
tutun. Sigara içmeyin. 
P303+P361+P353 CİLTLE (veya saçla) TEMASI HALİNDE: Tüm kirli giysileri hemen 
çıkarın. Cildi suyla yıkayın [veya duş alın]. 
P305+P351+P338 GÖZLERLE TEMAS EDERSE: Birkaç dakika boyunca dikkatli şekilde 
suyla yıkayın. Varsa ve çıkarması kolaysa kontak lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin. 
P310 Derhal ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİ/doktoru arayın. 
P405 Kilitli saklayın. 
P501 İçeriği/kabı yerel düzenlemelere uygun olarak atın. 
EUH032 Asitlerle temas halinde yüksek düzeyde toksik gaz ortaya çıkar. 
 

 
 
P2 Ambalajı 
 
Bileşen Stabilite ve saklama 

 
Yıkama Solüsyonu 

 

 
Şişe etiketinde belirtilen son kullanma tarihine kadar 
+19 ila +25°C'de saklayın. Açıldıktan sonra, +19 ila 
+25°C arasında 30 saat stabildir. 

TEHLİKE 
 
Kullanıma hazır, etanol (%70 ) içeren sulu tampon solüsyonu. 
 
Yıkama Solüsyonu etanol içerir: 
H225 Yüksek düzeyde yanıcı sıvı ve buhar 
P210 Isı, sıcak yüzeyler, kıvılcımlar, açık alevler ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak 
tutun. Sigara içmeyin. 
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P303+P361+P353 CİLTLE (veya saçla) TEMASI HALİNDE: Tüm kirli giysileri hemen 
çıkarın. Cildi suyla yıkayın [veya duş alın]. 
P403+P235 İyi havalandırılan bir yerde saklayın. Serin tutun. 
P501 İçeriği/kabı yerel düzenlemelere uygun olarak atın. 
 

 
 
UYARILAR VE ÖNLEMLER 
 
Bu kitler yalnızca eğitimli laboratuvar personeli tarafından kullanılmalıdır. 
 
Bağlayıcı Tampon, guanidinyum tiyosiyanat ve izopropanol içerir ve yüksek düzeyde 
alevlenebilir bir sıvı ve buhardır. Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur ve 
sersemliğe veya baş dönmesine neden olabilir. Uzun süren etkilerle su yaşamına 
zararlıdır. “KİT İÇERİĞİ” bölümündeki spesifik önlemlere bakın. 
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Yıkama Solüsyonu etanol içerir ve yüksek düzeyde alevlenebilir bir sıvı ve buhardır. 
“KİT İÇERİĞİ” bölümündeki spesifik önlemlere bakın. 
 
Kit bileşenleri ile çalışırken yaralanmaları önlemek için, daima koruyucu gözlük, tek 
kullanımlık eldiven ve koruyucu giysiler kullanın. 
 
Tüm reaktifler tahriş edici olabilir. 
 
Tüm atıkların yok edilmesi yerel düzenlemelere uygun olmalıdır. 
 
Avrupa Birliği’ndeki ve yasal düzenin aynı olduğu ülkelerdeki (IVDR; EU 2017/746/EU) bir 
hasta/kullanıcı/üçüncü taraf için; bu cihaz kullanılırken ya da kullanım sonucunda ciddi bir 
olay meydana gelirse, lütfen bu olayı üreticiye ve ülkenizdeki yasal merciye rapor edin. 
Ciddi olayların rapor edilmesi için, bu cihazın üreticisine dair iletişim bilgileri, bu Kullanım 
talimatlarındaki kapak sayfasında belirtilmektedir. 
 
 
ÜRÜN KULLANIMI 
 
Reaktiflerin nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için, lütfen 3220-0010 Vanadis 
Ekstrakt Reaktif kit ekine ve Vanadis Ekstrakt Kılavuzuna bakın. 
 
 
GARANTİ 
 
Burada sunulan veri belirtilen tetkik prosedürü kullanılarak elde edilmiştir. Prosedürde, 
imalatçı tarafından önerilmeyen değişikliklerin yapılması sonuçları etkileyebilir ve bu 
durumda Wallac Oy ve bağlı kuruluşları, ticarete elverişlilik ve kullanıma uygunluk örtük 
garantisinden ve açık, örtük, yasal olmak üzere belirtilen tüm garantilerden feragat eder. 
 
Wallac Oy, bağlı kuruluşları ve yetkili dağıtıcıları böyle bir durumda dolaylı veya doğrudan 
olmayan hasarlardan sorumlu olmayacaktır. 
 
 
 
 
Patent: bkz. www.perkinelmer.com/patentinfo 
 
 
Telif Hakkı © 2020-2022, PerkinElmer, Inc. Tüm hakları saklıdır. 
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