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Usawanie:
Avvertenze
Używany pasek testowy do odpadów komunalnych.
Il tappo del contenitore contiene un disidratante innocuo per la salute. In caso di ingestioWarunki przechowywania:
ne accidentale, bere acqua abbondante.
Paski testowe należy chronić przed światłem słonecznym i wilgocią. Puszkę przechoSmaltimento: le strisce analitiche usate possono essere smaltite nei rifiuti domestici
wywać w miejscu chłodnym i suchym (w temperaturze nie przekraczającej +30 °C).
Smaltimento:
Przy prawidłowym składowaniu laseczki testowe są przydatne do użytku do daty poSmaltire
strisce analitiche utilizzate assieme agli altri rifiuti domestici.
danej naleopakowaniu.
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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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
conformes à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux / Tiras reactivas
fabricadas en conformidad con la directiva de productos sanitarios 93/42/CEE. / Deze
teststrips voldoen aan de richtlĳn voor medische producten 93/42/EEG. / Le presenti
strisce reattive sono conformi alla direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici. / Te paski
testowe są zgodne z dyrektywą dla wyrobów medycznych 93/42/EWG.
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