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NOTATKA DORADCZA
ADVISORY NOTE
Data wydania
Date of issue
Numer notatki
Note number
Nazwa i numer katalogowy wyrobu
Product name and catalogue number

23-09-2020
ND_2009_01
ACCENT-200 MG Nr kat. / Cat. No 7-229, 7-262

Numer serii
n/d
Lot number
n/a
Data ważności
all lots
Expiry date
Opis sytuacji
Issue description
Dotyczy tylko Użytkowników analizatorów ACCENT-200 oraz ACCENT-200 II GEN.
W przypadku wykonywania oznaczeń stężenia magnezu na analizatorach ACCENT-200 i ACCENT-200 II GEN może
wystąpić, wpływający na wyniki oznaczeń, efekt przeniesienia. Aby temu zapobiec odczynnik należy stosować w
połączeniu z programem mycia, używając płynu myjącego ACCENT-200 ACID WASHING SOLUTION (Nr kat. 3-109).
Zastosowanie dodatkowego programu mycia z użyciem kwaśnego płynu myjącego zmniejsza, lecz nie niweluje
całkowicie wpływu efektu przeniesienia na oznaczenia.
For Users of ACCENT-200 and ACCENT-200 II GEN analyzers only.
When performing determination of magnesium concentration in analyzers ACCENT-200 and ACCENT-200 II GEN,
there is a probability of cross-contamination affecting the tests results. To avoid this effect the reagent should
be used in combination with the washing program, using ACCENT-200 ACID WASHING SOLUTION (Cat. No 3-109).
The use of an additional washing program with acidic washing solution reduces, but does not eliminate the
influence of the carry-over effect on the assays.
Konieczne działania
Necessary actions
W celu dalszej minimalizacji wpływu efektu przeniesienia na oznaczenia magnezu, rekomendujemy zastosowanie
płynu ACCENT WASHING SOLUTION (Nr kat. 3-119) zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji:
51_03_24_001_ACCENT-200_CARRYOVER.
Notatka ma charakter informacyjny. Nie należy niszczyć produktu!
In order to further minimize the effect of cross-contamination, it is recommended the use the ACCENT WASHING
SOLUTION (Cat. No 3-119) according to the guidelines contained in the instruction:
51_03_24_001_ACCENT-200_ CARRYOVER.

The note is only for reference. Do not dispose the product!
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.
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We apologize for any inconvenience caused by the above situation.
Z poważaniem,
Sincerely,

X
A n n a S m o lira
D zia ł Za p e w n ie n ia Ja k o ś ci/Q u a lity A s s u a ra n ce
Po d p is a n y p rze z: A n n a S m o lira

