
HAN  CHANG I-SWAB

Produkt je určen k odběru vzorků z nosní sliznice pro test na přítomnost virů (např. Covid-19) 
a bakterií rodu Chlamydia, Mycoplasma a Ureaplasma.

Produkt prošel těmito striktními testy kvality:
1. Test cytotoxicity (ISO 10993-5;2009) 
2. Maximalizační test morčete (ISO 10993 -10: 2010, 7.5)
3. Intradermální kožní test na zvířeti (ISO 10993-10;2010.6.4.)
4. Test akutní systematické toxicity (ISO 10993-11:2006)
5. Informace o materiálu -zprostředkovaný pyrogen & USP<151> Test pyrogenity 
    (ISO 10993-11:2006)
6. Eluční test (USP)
7. Test asepticity (USP)
8. Test výkonu (KTL; Korea Testing Laboratory)

Produkt je speciálně navržen pro jednoduchý a bezpečný odběr vzorku a má speciální zlomový 
bod, který zabraňuje kontaminaci během poodběrové manipulace. Hlava štětičky vytvořená 
vločkovým tiskem z nylonu 66 a ohebný krček z polystyrenu jsou ideální pro hladký odběr bez 
sebemenšího zranění.

Zamýšlené použití01

Konstrukce materiálu02

Kontrola kvality03

Tvar a rozměry04

Délka (mm)

Hlava (A) Krček (B) Tělo (C) Celkem (D)

20 52 78 150

Průměr (mm)

Hlava (A) Krček (B) Tělo (C)

2 1 2,5
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1. Vyjměte štětičku z horní části balení.
2. Po odebrání vzorku umístěte štětičku do zkumavky a odlomte ji na určeném 
    místě jak ukazuje obrázek.
3. Pevně zašroubujte zkumavku se vzorkem a doplňte pacientovy údaje.

Před použitím

Princip použití

Upozornění

Obrázkový popis
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Zkontrolujte, jestli není balení poškozeno. Poškozené ani otevřené produkty nepoužívejte.
Zkontrolujte datum expirace uvedený na balení. Nepoužívejte po datu expirace.
Uživatel by se před použitím měl plně seznámit s principy používání.

Otevřete balení, uchopte štětičku za tělo a vyndejte ji.
Vzorky jsou odebírány za pomocí hlavy štětičky. 
(Odeberte tekutiny a sekrety z nosní nebo ústní dutiny co nejrychleji.)
Štětičkou párkrát lehce otočte nebo přejíždějte po pacientově sliznici pro přenos vzorku 
na hlavu produktu.
Umístěte vzorek do příslušné skladovací nádoby.

Nevracejte produkt do původního balení.
Nepoužívejte více než jednou. Produkt je určen na jedno použití.
Při odběru vzorku dbejte na to, abyste neulomili hlavu nebo krček štětičky neúměr-
nou silou.
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Novatin s.r.o., V sadech 1081/4a, 160 00 Praha 6, Česká republika 
+ 420 800 305 503 | info@novatin.com | www.novatin.com
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Výrobce Distributor v ČR
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Tel.: +82-41-569-8898
E-mail: www.biz@hcok8898
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