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Descripción:
®
QUANTOFIX
Aldehyd glutarowy to paski testowe do ustalania w sposób przybliżony
Opis:
Tiras reactivas
para la determinación semicuantitativa del glutaraldehído (C5H8O2) en
ilości
aldehydu
® glutarowego (C5H8O2) w roztworach. W formie gotowych do użycia
QUANTOFIX
Aldehyd glutarowy
to paski
dosoluciones
ustalania wpara
sposóbesterilización
przybliżony
solución.
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médico
la temperatura
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co5H8O2) wa roztworach.
temperatury
sprzętu medycznego
(wzierniki)
oraz do dezynfekcji
powierzchni i urząroztworów
aldehyd
glutarowy
stosowany
jest do sterylizacji
zimnej wrażliwego
na®
mo
para
la
desinfección
de
superfi
cies
e
instalaciones
de
producción.
QUANTOFIX
dzeń produkcyjnych. Do kontroli stężenia zaczynu tych roztworów można stosować
temperatury
sprzętu
medycznego
do dezynfekcji
powierzchni
i urzą® puede
Glutaraldehído
para (wzierniki)
controlar laoraz
concentración
de dichas
soluciones.
aldehydusarse
glutarowy.
QUANTOFIX
dzeń
Do kontroli
stężenia zaczynu tych roztworów można stosować
Rangoprodukcyjnych.
de
medida:
0,5–2,5
glutaraldehído
Zakres
pomiaru:
0,5–2,5
%%
aldehydu
glutarowego
®
aldehyd
glutarowy.
QUANTOFIX
Gradación:
0–0,5–1,0–1,5–2,0–2,5
% glutaraldehído
Skala
0–0,5–1,0–1,5–2,0–2,5
aldehydu glutarowego
Zakresbarw:
pomiaru:
0,5–2,5 % aldehydu%glutarowego
Contenido
:
Zawartość:
Skala
barw: 0–0,5–1,0–1,5–2,0–2,5
% aldehydu glutarowego
tubo dealuminiowa
aluminio con
100 tiras
11 puszka
zawiera
100reactivas
pasków testowych
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Zawartość:
Fundamento
de lazawiera
reacción:
Zasada
1
puszka reakcji:
aluminiowa
100 pasków testowych

El polu
glutaraldehído
en la almohadilla
reactiva reacciona
con elsodu
sulfito
de soW
testowym contenido
aldehyd glutarowy
tworzy w połączeniu
z siarczynem
zasadoZasada
reakcji:
dio produkt
formando
un productoktóry
de adición
básico, wskaźnika
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reaguje dalej,
W
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wy produkt przyłączenia, który w obecności wskaźnika pH reaguje dalej, zmieniając
Indicaciones
generales:
Wskazówki
ogólne:
barwę
z pomarańczowej
na fioletową.
Utilice sólo
la cantidad
de tiras.
Una
vez sacadas
las Po
tiras
que se pasków
necesiNależy
zawsze
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ilość
pasków
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pobraniu
Wskazówki
ogólne:
tan, cierre
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inmediatamente.
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szczelnie
dotykać reactiva.
pola testowego.
Należy zawsze pobierać tylko potrzebną ilość pasków testowych. Po pobraniu pasków
Instrucciones
de uso: szczelnie zamknąć. Nie dotykać pola testowego.
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pomocy paska
testowego.
Jeżeli
rán desecharse.
Lo mismo
aplica
el control
(con agua
destilada):
en
stane
paski testowe
należy se
wyrzucić.
Również
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na del
opakowaniu.
El
tapón
envaseskładowaniu
contiene unlaseczki
desecante
no venenoso.
En caso
ingestión,
tomar
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Uwagi:
danej
na opakowaniu.
Eliminación:
las
tiras
usadas
pueden
tirarse
a
la
basura.
Zatyczka puszki z paskami testowymi zawiera nietrujący środek suszący. W razie jego

Uwagi:

połknięcia należy popić dużą ilością wody. Utylizacja: Zużyte paski testowe wyrzucać
Zatyczka puszki z paskami testowymi zawiera nietrujący środek suszący. W razie jego
do odpadów z gospodarstw domowych.
połknięcia należy popić dużą ilością wody. Utylizacja: Zużyte paski testowe wyrzucać
do odpadów z gospodarstw domowych.
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Diese Teststreifen entsprechen der Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG / These
test strips conform to the Medical Device Directive 93/42/EEC. / Ces languettes test sont
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