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Descrizione® Sensitive paski testowe do półilościowego oznaczenia niskiej wartości
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essere nie
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nei riﬁuti domestici
Paski testowe należy chronić przed światłem słonecznym i wilgocią. Puszkę przechoPrzy
prawidłowym składowaniu laseczki testowe są przydatne do użytku do daty poSmaltimento:
wywać
w miejscu chłodnym i suchym (w temperaturze nie przekraczającej +30 °C).
danej
naleopakowaniu.
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strisce analitiche
utilizzate
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agli są
altriprzydatne
riﬁuti domestici.
Przy
prawidłowym
składowaniu
laseczki
testowe
do użytku do daty podanej
na opakowaniu.
Magazzinaggio
e conservabilità:
Proteggere le strisce analitiche dall’esposizione diretta ai raggi del sole nonché dall’umidità. Conservare la confezione in un luogo fresco e asciutto (La temperatura di magazzinaggio non deve essere superiore ai +30 °C).
In casa di magazzinaggio corretto, le strisce analitiche sono utilizzabili ﬁno alla data di
scadenza riportata sulla confezione.
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