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ÖZET 

MR-Deterjan Solüsyonu, Mindray BS serisi otomatik 
biyokimya analizörlerinde bulunan indirekt ISE (İyon 
Selektif Elektrot) modülünün boru hattını ve 
elektrotların akış hücrelerini temizlemek amacıyla 
kullanılır. 

MR-Deterjan Solüsyonunu, analizöre ait kullanıcı 
kılavuzunda belirtilen talimatlar doğrultusunda 
kullanınız. 

İÇERİK VE GÖRÜNÜM 

MR-Deterjan Solüsyonu; çökelti, süspansiyon ve 
partikül içermeyen hafif sarı ve şeffaf bir sıvı 
olmalıdır. Aksi halde kullanmayınız. 

MR-Deterjan Solüsyonu içerik olarak: 
%3 ~ %5 w/w etkin klor derişimine sahip sodyum 
hipoklorit içermektedir. 

SAKLAMA VE KARARLILIK 

MR-Deterjan Solüsyonu, 5OC ~ 25 OC sıcaklıkta 
saklandığında ve ağzı açılmadığı takdirde, etikette 
belirtilen son kullanma tarihine kadar kararlıdır. 
Deterjan şişesi ışıktan uzak tutulmalıdır. Kullanımdan 
sonra ağzı derhal kapatılmalı ve uygun şartlarda 
depolanmalıdır. Açılan ürünler, 5OC ~ 25 OC 
sıcaklıkta saklandığı takdirde en az 2 ay boyunca 
kararlıdır. 

SINIRLAMALAR 

Bu ürün yalnızca BS serisi biyokimya analizörlerinin 
ISE (İyon Selektif Elektrot) modülü için geçerlidir. 
Ayrıca taahhüt edilen sonuçlar, yalnızca cihaz 
kılavuzunda belirtilen şekilde testlerin işlenmesiyle ve 
ürünün doğru şekilde saklanmasıyla elde edilir. 

UYARILAR 

1. Bu ürün son kullanma tarihinden sonra     
kullanılmamalıdır. 

2. Bu ürünü kullanırken, uygun kişisel koruyucu 
ekipman (eldiven, laboratuvar önlüğü, 
laboratuvar gözlüğü vs.) kullanınız ve güvenli 
laboratuvar prosedürlerine uyunuz. 

3.  Bu ürün yalnızca nitelikli/eğitimli laboratuvar ve 
sağlık çalışanları tarafından kullanılmalıdır. 

4.  Bu ürünü solumayınız ve/veya yutmayınız. 
Soluma veya yutma durumunda derhal 
doktorunuza danışınız. Ciltle temastan kaçınınız. 
Cilde teması halinde etkilenen bölgeyi bol su ile 
yıkayınız. Gözle temastan kaçınınız, gözle 
teması halinde etkilenen bölgeyi bol su ile yıkayıp 
derhal doktorunuza danışınız. 

5. Atık ürünü ve ambalajları yerel devlet 
düzenlemelerine uygun bir şekilde bertaraf 
ediniz. 

6. Talep üzerine malzeme güvenlik bilgi formu temin 
edilebilir. 

 

UYGULAMA 

MR-Deterjan Solüsyonu yalnızca Mindray marka, BS 
serisi biyokimya analizörlerinde kullanılmak için 
uygundur. 

ÖNLEM 

MR-Deterjan Solüsyonu, yalnızca eğitimli laboratuvar 
personeli tarafından, in vitro tanı amaçlı 
kullanılmalıdır. 

ÜRÜN KULLANIMI 

Ürün BS serisi biyokimya analizörünüzde bulunan 
kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde 
kullanılmalıdır. 

AMBALAJ ŞEKLİ 

2 × 100 ml 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ 

Üretici:  

BİO AKTİF KİMYA İTH. İHR. İML. SAN. ve TİC. LTD. 
ŞTİ. 

Adres:  

İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Güleryüz Sanayi 
Sitesi, 1352. Cadde, No:24, Yenimahalle/Ankara-
Türkiye, ZIP: 06378 

Web: www.bioaktifkimya.com 

Tel: +90 312 395 07 81 

Faks: +90 312 395 07 82 

e-posta: info@bioaktifkimya.com 

SEMBOLLER 

Üretici firma               Uyarı 

 

Kullanım talimatı                  

 

Saklama sıcaklık sınırı                  

 

Son kullanma tarihi  

 

LOT Bilgisi 

 

In vitro tıbbi tanı 

 

Referans numarası 

 

5
o
C

25 oC

LOT 

IVD 

REF 



BIO AKTİF KİMYA
Medical Diagnostics Manufacturer

  MR-Detergent Solution 

2 
Rev: 02/2023 

SUMMARY 

MR-Detergent Solution is used to clean the 
electrodes flowcell as well as the pipeline of the ISE 
modüle on Mindray BS series automated 
biochemistry analysers. 

Use the MR-Detergent Solution as instructed by the 
operators manual of the analyser. 

APPEARANCE AND COMPONENTS 

MR-Detergent Solution should be free of any 
precipitations, suspensions and floccules of any kind. 
It should be a slight yellow, transparent liquid. Do not 
use the product if it does not fit these specifications. 

MR-Detergent Solution contains: 
%3 ~ %5 w/w Sodium hypochlorite (effective 
chlorine concentration) 

STORAGE AND STABILITY 

MR-Detergent Solution is stable until its expiration 
date when its stored unopened at 5OC ~ 25 OC. The 
detergent vial should be kept away from light and 
should be capped tightly after use. Opened products 
are stable for 2 months if the product is kept under 
5OC ~ 25 OC away from light. 

LIMITATIONS 

This product only applies to indirect ISE modules of 
Mindray BS series biochemistry analysers. In 
addition, the warranted results only come from 
processing tests strictly as insturcted in the 
instrument manual and storing the product correctly.  

WARNINGS 

1. This product should nıot be used past the 
expiration date. 

2. Wear proper personal protective equipment (such 
as gloves, safety goggles, lab coat etc.) and 
follow safe laboratory procedures when handling 
this product.  

3.  This product must be handled by skilled/trained 
medical professionals only.  

4.  Do not inhale or/and ingest this product. In case 
of inhaling or ingestion, consult a physician 
immediately. Avoid skin contact. In case of skin 
contact, flush the affected area with plenty of 
water. Avoid eye contact. In case of eye contact, 
flush the affected area with plenty of water and 
consult a physician immediately.  

5. Dispose of any discarded material in accordance 
with the local goverment regulations.  

6. Material safety data sheets are avilable upon 
request.  

 

 

 

APPLICATIONS 

MR-Detergent Solution is only compatible with 
Mindrays BS series biochemistry analysers.  

PRECAUTIONS 

MR-Detergent Solution should only be used by 
trained medical professionals or laboratory staff for in 
vitro diagnostic use only.  

HOW TO USE THIS PRODUCT 

This product should be used as instructed on the user 
manual of your BS series biochemistry analyser.  

PACKAGE CONTENTS 

2 × 100 ml 

MANUFACTURER INFORMATION 

Manufacturer:  

BİO AKTİF KİMYA İTH. İHR. İML. SAN. ve TİC. LTD. 
ŞTİ. 

Adress:  

İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Güleryüz Sanayi 
Sitesi, 1352. Cadde, No:24, Yenimahalle/Ankara-
Türkiye, ZIP: 06378 

Web: www.bioaktifkimya.com 

Tel: +90 312 395 07 81 

Fax: +90 312 395 07 82 

e-mail: info@bioaktifkimya.com 

SYMBOLS 

Manufacturer               Warning 

 

Instructions for use                

 

Temperature limit                 

 

Expiration date 

 

LOT information 

 

In vitro diagnostics 

 

Reference number 

 

5
o
C

25 oC

LOT 

IVD 

REF 


