
 PI QRR010905 /  Version: 04-PT 13-11-2018          Page 1/1 

 

 

PRODUCT INSERT 
 
 

 QRR010905 

Starrsed Cleaning Agent 

 Fornecedor 

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

1620 AE Hoorn 
The Netherlands 

Telefone: +31 229 291 129 
Fax: +31 229 241 534 

Aplicação 
O Starrsed Cleaning Agent é utilizado para remover o depósito de proteínas das pipetas de Westergren dos 
analisadores Starrsed de VHS.  

Instruções de utilização 
O produto deve ser utilizado apenas nos analisadores Starrsed. O produto está pronto a ser usado. Consulte o manual 
do instrumento Starrsed para instruções detalhadas. 
 

1. Enche o adaptador de limpeza com água quente desionizada. 
2. Adicione 15 ml de Starrsed Cleaning Agent à água quente no adaptador. 
3. Coloque a tampa no adaptador e misture bem. 
4. Coloque o adaptador de limpeza cheio no instrumento de acordo com as instruções do instrumento e inicie o 

procedimento Encher e Limpar.  

Propriedades físicas e químicas 
A versão mais recente da Ficha técnica de segurança do material está disponível no website www.rrmechatronics.com 

Transporte/Storage/Embalagem 
Condições de transporte: 5 - 60 °C, com um máximo de 14 dias. 
Armazene o concentrado a 5 - 35 °C no recipiente no qual é fornecido, selado, ao abrigo da luz solar direta e afastado 
de ácidos fortes e alumínio. 
Starrsed Cleaning Agent fornecido em garrafas de 100 ml. 
QRR010905: 1 saco de 2 frascos 

Validade 
Após produção: 5 anos, mas não após o prazo de validade. 
Depois de abrir a embalagem: Máximo de 3 meses à temperatura aconselhada de 5 até 25 °C.  

Informação toxicológica 

O produto é biodegradável. 

Disposição 
Recomendação:: Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que chegue à canalização. 
Elíminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos. 
Meio de limpeza recomendado: Àgua, eventualmente com adição de produtos de limpeza.  
 

 

RR Mechatronics Manufacturing B.V. 
De Corantijn 13, 1689 AN ZWaag, The Netherlands 

 

 


