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Alkaline washing solution for TMS series 

 

Material Supplied 

 

One bottle, 500 ml of a 50x concentrate. 

 

Intended Use 

 

Dilute to 2% for use.  

For 1000 ml add 20 ml Fast Detergent 1 to 980 ml 

distilled or deionized water, and mix by gentle inversion. 

 

Stability 

 

Stable at room temperature until expiration date. 

 

Contains 

 

NaOH 0,1% 

Detergent 1% 

 

Warnings and Precautions 

 

The Fast Detergent 1 is supplied concentrated, and must 

be diluted before use. 

 

Use only distilled or deionized water. 

 

Avoid bacterial contamination of water and liquid lines 

 

Wear protective glasses and gloves when handling. 

In case of contact with eyes by mistake, wash the eyes 

with water immediately and consult with a physician. 

In case of drinking by mistake, take a large volume of 

water and consult with a physician. 

 
The following symbols are used on labels 

 

 For in vitro diagnostic use 

 

    Use by (last day of the month) 

 

   Temperature limitation 

 

Batch Code 

 

Code 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkalikus mosófolyadék a TMS automatákhoz 

 

Kiszerelés 

 

Egy flakon, 500 ml, 50x töménységű koncentrátum. 

 

Felhasználás 

 

Felhasználáshoz hígítsa ki 2%-osra. 

1000 ml készítéséhez adjon 20 ml Fast Detergent 1 

koncentrátumot 980 ml desztillált vagy ioncserélt 

vízhez és óvatosan keverje össze. 

 

Stabilitás 

 

Szobahőmérsékleten a lejárati ideig stabil. 

 

Összetétel 

 

NaOH 0,1% 

Detergent 1% 

 

Figyelmeztetések 

 

A Fast Detergent 1 koncentrátum, felhasználás előtt 

hígítani kell. 

 

Csak desztillált vagy ioncserélt víz használható. 

 

Kerülje a víz és a csövek bakteriális 

beszennyeződését. 

 

Viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt. 

Ha a szembe kerül, mossa ki azonal, vízzel a szemét  

és forduljon orvoshoz. 

Véletlen lenyelés esetén igyon nagy mennyiségű vizet 

és forduljon orvoshoz. 

 

A címkén a következő szimbólumok találhatóak 

 

   In vitro diagnosztikai használatra 

 

        Lejárati idő (a hónap utolsó napja) 

 

        Tárolási hőmérséklet 

 

          Gyártási szám 

 

          Kódszám 
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