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(S) APLICACIONES  

Extrawash cuvettes solution debe ser 
utilizado a bordo de los analizadores 
automáticos KROMA para el lavado extra de 
cubetas.  

ESTABILIDAD    

Estable hasta la fecha indicada en la etiqueta, si 
se mantiene a 2-25ºC, bien cerrada, protegida 
de la luz y evitando su contaminación.   

PREPARACION  

Listo para su uso. Atemperar, a temperatura 
ambiente la solución (15-30ºC) antes de su uso.  

PRECAUCIONES  

Es necesario respetar las directrices de 
seguridad:  
- Utilizar guantes desechables durante la 

manipulación.  
- No pipetear con la boca.  

EMPLEO  

Seguir las instrucciones de trabajo incluidas en 
el Manual del usuario.  

 
 

(E) INTENDED USE  

Extrawash cuvettes solution must be used on 
board of the automatic analyzers class KROMA 
for extra on line cuvettes washing  

STABILITY  

Stable until the expiration date printed on the 
label when stored at 2-25ºC, tightly closed, 
protect from light and contamination is avoided.  

PREPARATION  

Ready to use. Allow the solution to reach room 
temperature (15-30ºC) prior to testing.  

 

PRECAUTIONS  

Is necessary to observe the following security 
directives:  
- Use disposable gloves during the 

manipulation.  
- Do not pipette by mouth.  

PROCEDURE  

See the instrument User Manual.  

 

(P) APLICAÇÕES 

Extrawash cuvettes solution deve ser utilizada 
nos analisadores automáticos KROMA para a 
lavagem suplementar de cuvetes. 

ESTABILIDADE 

Estável até à data indicada no rótulo se for 
mantida a 2-25 ºC, bem fechada, protegida da 
luz e se for evitada a sua contaminação.   

PREPARAÇÃO 

Pronta a usar. Antes de a utilizar, deixar a 
solução à temperatura ambiente (15-30 ºC). 

PRECAUÇÕES 

É necessário respeitar as directrizes de 
segurança: 
- Utilizar luvas descartáveis durante a 

manipulação. 
- Não pipetar com a boca. 

UTILIZAÇÃO 

Seguir as instruções de trabalho incluídas no 
Manual do utilizador. 

 

 
                 

 KR18100-1/1007 

REF KR18100 

CONTENIDO / CONTENTS / CONTEÚDO     
8 x 32 mL 

Sólo para uso diagnostico in vitro 
For in vitro diagnostic use only 

Exclusivamente para utilização no diagnóstico in vitro 

Extrawash cuvettes 

solution 
P

SOLUCION LIMPIADORA PARA CUBETAS 

CLEANING SOLUTION FOR CUVETTES      

SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA CUVETES         


