
 

 

2 październik 2020, Lublin 

 

Powiadomienie o zmianach  

Linia odczynnikowa: 

Accent-300 i A-400 

 

Szanowni Państwo,  

 

Pragniemy poinformować o wprowadzeniu zmian do linii odczynnikowej Accent-300 

(linia dedykowana do analizatorów biochemicznych Accent-300 i BS-300) oraz do linii 

odczynnikowej A-400 (linia dedykowana do analizatorów biochemicznych BS-400 i BS-480). 

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego pisma oraz załącznikami.  

 

Szczegóły zmian: 

 wprowadzenie butelek do linii odczynnikowej Accent-300 i A-400 o zmienionej 

wielkości i symetrii;  

 modyfikacji ulegnie – objętość odczynników dozowanych do butelek oraz ilość testów 

możliwych do wykonania z opakowania, szczegółowe informacje będzie można 

znaleźć w zaktualizowanych instrukcjach użycia dla poszczególnych parametrów; 

 w przypadku zestawów: 

 7-316, ACCENT-300 ALAT (II GENERATION) 

 7-314, ACCENT-300 ASAT (II GENERATION) 

 7-416, A-400 ALAT (II GENERATION);  

 7-414, A-400 ASAT (II GENERATION); 

 7-447, A-400 CALCIUM ARSENAZO; 

 7-427, A-400 CK-MB; 

 7-437, A-400 RF; 

 3-110, A-400 ALKALINE WASHING SOLUTION; 

 3-111, A-400 ACID WASHING SOLUTION 

dodane zostaną dodatkowe butelki R1 i/lub R2 z odczynnikami; 

 na pudełkach oraz na butelkach z odczynnikami zostaną umieszczone etykiety ze 

zaktualizowaną informacją o objętości odczynników jak i ilością butelek w zestawie; 

 produkcja nowych zestawów rozpocznie się od 26 października 2020 roku;  

 przez okres przejściowy, w sprzedaży mogą być dostępne zestawy z poprzednią 

wersją butelek (do wyczerpania stanów magazynowych) jak i zestawy z nowym 

typem butelek. 

 

 

 



 

 

 

Powyższe zmiany podyktowane są wycofaniem starszego typu butelek z oferty 

naszego dostawcy i koniecznością wprowadzenia nowego modelu. Wprowadzone zmiany nie 

mają wpływu na sposób wykonywania oznaczeń.  

 

Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone zmiany mogą powodować przejściowe 

niedogodności za które przepraszamy. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tej kwestii prosimy o kontakt z 

przedstawicielami naszej firmy. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Linia Accent-300 - lista parametrów objętych zmianami 

2. Linia A-400 – lista parametrów objętych zmianami 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

Product Manager ds. Chemii Klinicznej 
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