
               

 

LINEA ultima Working Solution 
 

 

Katalogové číslo:  LUW 001 

Balení:                   2 x 7 l, 1 ks filtr 

                               4 x 7 l, 2 ks filtr 

 

Pro in vitro diagnostické použití. 

Pouze pro profesionální použití. 

 
 

Určení 
Linea ultima Working Solution je pracovním roztokem pro močové analyzátory IRIS 

iQ™200.  

Diagnostická souprava Linea ultima Working Solution  je funkčním ekvivalentem výrobků 

distribuovaných originálním výrobcem (OEM – zkratka z anglického Original Equipment 

Manufacturer). 

 

 

Použití 
Linea ultima Working Solution je určený pro močové analyzátory IRIS iQ™200 . Je určený 

pouze pro vyškolenou profesionální obsluhu. 

Diagnostická souprava Linea ultima Working Solution  je funkčním ekvivalentem OEM. 

Svými parametry, funkčností a kvalitou plně nahrazuje potřebu použití originálního výrobku 

distribuovaného originálním výrobcem. 

 

    

Složení 
Pracovní roztok Linea ultima Working Solution obsahuje azid sodný jako konzervační činidlo 

(koncentrace 0,05%). Také obsahuje  etoxylované C12-15-alkylalkoholy. 

 

 

Upozornění 
- Pouze pro in-vitro diagnostiku.  

- Pouze pro profesionální použití. 

- Odpad zlikvidujte podle platných předpisů. 

- Zabraňte dotyku s pokožkou a sliznicemi. Postižené místo omyjte množstvím vody. 

Zabraňte požití roztoku. Pokud dojde k požití, postiženému dejte vypít velké množství 

vody. Pokud obtíže přetrvávají, obraťte se na lékaře. 

- Zabraňte kontaminaci pracovního roztoku. 

 

 

Uskladnění a stabilita 
Pracovní roztok Linea ultima Working Solution musí být uskladněn při teplotě  2-30 °C 

na suchém místě. Pracovní roztok je stabilní do data exspirace, které je vytištěno na obalu, 

pokud je uskladněn při uvedených podmínkách.  

 



Návod na použití 
Pracovní roztok Linea ultima Working Solution je připraven na použití. Kanystr s pracovním 

roztokem připojte k příslušné hadičce od analyzátoru IRIS iQ™200, na její konec předtím 

připojte přiložený filtr (viz Operační manuál k analyzátoru IRIS iQ™200).  
 

 

 

Názvy různých výrobců, jejich přístrojů a produktů výše uvedených mohou být chráněné ochrannou 

známkou nebo jiným způsobem a jsou zde použité jen na účely reference. Není zasáhnuto do žádných 

ochranných známek nebo jiných práv. Eurolab Lambda a.s. výslovně odmítá jakoukoliv spojitost s nimi. 

 

 

Karta bezpečnostních údajů se nachází na www.eurolambda.sk, nebo na vyžádání u distributora. 

 

Výrobce a distributor: 

Eurolab Lambda a.s. 

T.Milkina 2, Trnava 

Tel.: +421 33 5341 448 

Fax: +421 33 5443 094 

www.eurolambda.sk  
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