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Data wydania
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Numer notatki
Note number
Nazwa i numer katalogowy wyrobu
Product name and catalogue number

10.06.2020
ND_2006_01
HAEM 12 L, HAEM 12 N, HAEM 12 H
Nr kat. / Cat. No 8-604, 8-605, 8-606
HAEM 12_004_B0520

Numer serii
Lot number
Data ważności
05.08.2020
Expiry date
Opis sytuacji
Issue description
Skorygowano średnie wartości PLT dla krwi kontrolnej HAEM 12 (poziom L, N, H) na analizatorze MYTHIC 18.
The mean PLT values for the HAEM 12 control blood (levels L, N, H) were corrected on the MYTHIC 18 analyzer.
Konieczne działania
Necessary actions
 Zapoznanie się z treścią notatki i wypełnienie formularza weryfikacyjnego.
Please, read the note and complete the verification form.
 Aktualizacja średnich wartości PLT na analizatorze, w sekcji kontrola jakości zgodnie z załączoną metryczką.
Zmienione wartości zaznaczono na czerwono.
W przypadku uzyskania nieprawidłowych wyników kontroli jakości, należy skontaktować się z Inżynierem
Serwisu lub Działem Kontroli Jakości.
Update of the mean PLT values on the analyzer in the quality control section according to attached value
sheet. Changed values are marked in red.
If you get incorrect quality control results, contact your Service Engineer or the Quality Control Department.
Prosimy o udostępnienie tej informacji wszystkim Użytkownikom powyższego produktu oraz zachowanie Notatki
doradczej jako dokumentacji systemu jakości.
Prosimy o wypełnienie i zwrot załączonego Formularza weryfikacyjnego, w celu potwierdzenia otrzymania
powyższych informacji.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane powyższą sytuacją.
Please provide this information to all Users of the above product and keep the Advisory Note as a quality system
documentation.
Please complete and return the attached Verification Form to confirm receipt of the Advisory Note.
We apologize for any inconvenience caused by the above situation.
Z poważaniem,
Sincerely,
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