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PRODUCT INSERT 
 
 

 QRR010931 

Starrsed Diluent 

 Leverandør 

Mechatronics Instruments B.V. 
P.O. Box 225 

1620 AE Hoorn 
The Netherlands 

Telefon:+31 229 291 129 
Faks:+31 229 241 534 

Bruk 
Starrsed Diluent er et spesielt IVD-produkt som er utviklet eksklusivt for automatisk fortynning av blodprøver i Starrsed 
ESR-analysatorer. Produktet er klart for å brukes, se instrumenthåndboken for instruksjoner. 

Bruksanvisning 
Produktet skal bare brukes med Starrsed-analysatorer. Produktet er klart for bruk, se detaljerte instruksjoner i 
instrumenthåndboken for Starrsed. 
 
Starrsed ST: 

1. Åpne esken ved å dra av den perforerte delen oppå esken. 
2. Fjern beholderens skrukork og dra halsen på flaskepakningen ut av pappesken. 
3. Fyll den integrerte beholderen i Starrsed-instrumentet i henhold til instruksjonene i instrumenthåndboken. 

 
Alle andre Starrsed-instrumenter: 

1. Fjern nivåsensoren og mellomstykket fra den tomme beholderen i instrumentet. 
2. Fjern den tomme beholderen. 
3. Sett på plass den nye beholderen. 
4. Åpne esken ved å dra av den perforerte delen oppå esken. 
5. Fjern beholderens skrukork og dra halsen på flaskepakningen ut av pappesken. 
6. Installer nivåsensoren og mellomstykket i henhold til bildene i instrumenthåndboken for Starrsed. 

Påse at en egnet nivåsensor plasseres i beholderen, ved å matche fargekoden på slangen og på beholderetiketten. 
7. Velg PRIME-funksjonen i programvaren for Starrsed-instrumentet for å utføre primingen. 

Kjemiske/Fysiske egenskaper 
Den siste versjonen av materialsikkerhetsdatabladet er tilgjengelig på nettstedet www.rrmechatronics.com 
Transport/Oppbevaring/Emballasje 
Transport ved 5–60 °C (i maksimum 14 dager).  
Oppbevares ved 5–35 °C tørt i godt forseglede beholdereStarrsed Diluent leveres i 5 liters beholdere, LxBxH 19x19x19 
cm. 

Holdbarhet 
etter produksjon: 3 år, men ikke lenger enn utløpsdatoen. 
Etter å ha åpnet pakken: Maksimum 3 mnd ved anbefalt temperatur på 5 til 25 °C. 

Miljøopplysninger 
Vann fare klasse (D) (Selvklassifisering): Lett farlig for vann 
Ikke la stoffet komme ufortynnet ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker. 

Kassering 
Anbefaling: Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. La ikke produktet komme ned i 
kloakk/overflatevann/grunnvann. Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.  
Anbefalt rengjøringsmiddel: Vann, eventuelt med tilsetning av rengjøringsmidler. 
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