ALKALINE SOLUTION

MỤC ĐÍCH SỪ DỤNG
Dung dịch rửa Alkaline Solution được sử dụng để rửa các cell phản ứng của máy phân tích sinh hóa
tự động Spintech-240.
NGUYÊN LÝ
Các chất bazơ và các chất xúc tác bề mặt có trong dung dịch rửa Alkaline Solution sẽ rửa sạch các
chất protein và những mảnh vở bám trên thành của cell đo và hệ hệ thống ống dây.
CHUẨN BỊ VÀ SỬ DỤNG
Điều này là hoàn toàn cần thiết để thực hiện theo các hướng dẫn về xử lý và bảo trì định kỳ theo
hướng dẫn sử dụng của thiết bị phân tích.
1. Pha loãng dung dịch rửa với nước cất theo tỷ lệ 50x.
2. Tắt thiết bị phân tích trước khi lấy bình chứa dung dịch rửa alkaline.
3. Đổ đầy bình chứa dung dịch rửa alkaline với dung dịch rửa đã được pha loãng ở trên.
LƯU TRỮ VÀ ỔN ĐỊNH
Lưu trữ nơi thoáng mát nhiệt độ giữa 3 – 30oC, tránh tiếp xúc trực tiếp ánh nắng mặt trời. Sản phẩm
ổn định 15 tháng sau khi sản xuất.
THÀNH PHẦN
Chất xúc tác bề mặt không ion, chất hấp thu và dung môi hòa tan trong nước.
THẬN TRỌNG
- Mang găng tay cao su và kính bảo vệ mắt trước khi thao tác với dung dịch rửa
- Tiếp xúc với mắt: rửa mắt ngay với nhiều nước trong vòng ít nhất 15 phút và đi đến bệnh
viện.
- Tiếp xúc với da: Rửa ngay với nước. Đến bệnh viện nếu gặp phải cảm giác khó chịu ở vùng
da bị tiếp xúc.
- Nuốt phải: Nếu không nôn ói. Xúc miệng ngay với nước và uống 1 hoặc 2 ly nước hoặc sửa
tươi. Ngay lặp tức đưa đến bệnh viện.
- Không được sử dụng cho mục đích khác.
- Dung dịch này có tính axit. Trước khi đổ bỏ, nên pha loãng với nhiều nước. Các chất tẩy rửa
trung hòa với các chất kiềm nên được đổ bỏ với nhiều nước.
- Để biết thêm thông tin vui lòng xem trong bảng dữ liệu các vật liệu an toàn.
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