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QUANTOFIX ®  Chloru Sensitive
Opis:
QUANTOFIX ®  Chloru Sensitive to laseczki testowe służące do półilościowego wykrywania 
chloru w roztworach. Nadają się one także do analizy resztkowej całkowitej ilości chloru w 
procesie płukania urządzeń stosowanych w dializie.
Zakres pomiarowy:
Wizualny Refl ektometryczny *
0,1–10 mg/L Cl 2 0,1–10 mg/L Cl 2

Odcienie kolorów:
0 · 0,1 · 0,5 · 1 · 3 · 10 mg/L Cl 2

XIFOTNAUQ z mezar ćyb ągom ein ewotset iksap eT  * ®  Relax stosowane w dziedzinie me-
dycznej. 

Zawartość:
1 puszka aluminiowa zawiera 100 pasków testowych
Wskazówki bezpieczeństwa:
Test nie zawiera substancji niebezpiecznych objętych obowiązkiem oznaczenia.
Zasada reakcji:
Chlor reaguje w obecności jodku potasowego i organicznego wskaźnika redoks zawartych w 
papierku testowym, tworząc zabarwiony na zielono produktu utleniania.
Wskazówki ogólne:
Należy zawsze pobierać tylko potrzebną ilość pasków testowych. Po pobraniu pasków pusz-
kę należy natychmiast szczelnie zamknąć. Nie dotykać pola testowego.
Sposób użycia:
1. Laseczkę testową zanurzyć na 15 sekund w badanym roztworze przeciągając ją w nim 

w tam i z powrotem.
2. Strząsnąć nadmiar cieczy.
3. Porównać pole testowe z kolorową skalą i odczytać wartość, która znajduje się najbliżej 

koloru przebarwienia pola testowego (dokładność odczytu: ± ½ pola koloru). 
Kolor reakcji uzyskany w polu testowym może się jeszcze zmienić po odczycie. Dlatego dla 
uzyskania prawidłowych wyników ważne jest, aby ocenę przeprowadzić w
podanym czasie.
Kontrola jakości:
Do kontroli działania laseczek testowych stosuje się roztwór chloru o stężeniu 1 mg/L. W 
tym celu sporządza się najpierw roztwór podstawowy 100 mg/L chloru, mieszając 0,1 g 
podchlorynu wapnia w 1000 mL destylowanej wody, roztwór jest następnie odfi ltrowywa-
ny a dokładną zawartość chloru określa się fotometrycznie (np. środkiem NANOCOLOR ®  
Chlor / Ozon 2, REF 985 017). Z roztworu podstawowego (100 mg/L) pobiera się 1 mL i 
rozcieńcza się go w 100 mL destylowanej wody i miesza z odrobiną chlorku amonu, miesz-
czącą się na wierzchołku szpatułki (= 1 mg/L Cl 2). Następnie natychmiast wykonać pomiar 
przy pomocy laseczek testowych. Jeśli roztwór kontrolny da wynik negatywny także po po-
nownym badaniu, resztę nieużywanych laseczek należy wyrzucić. Także w przypadku ne-
gatywnej kontroli (zanurzenie w destylowanej wodzie) nie powinno pojawić się zabarwienie 
dodatnie. Przyczyną obydwu błędów może być przekroczenie terminu ważności laseczek, 
pozostawienie na zbyt długo otwartej puszki lub nieprawidłowe przechowywanie laseczek.
Zakłócenia:
Także w przypadku innych silnych środków utleniających (np. bromu, jodu, nadtlenku wodo-
ru) test daje pozytywny wynik.
Usawanie:
Używany pasek testowy do odpadów komunalnych.
Warunki przechowywania:
Paski testowe należy chronić przed światłem słonecznym i wilgocią. Puszkę przechowywać 
w miejscu chłodnym i suchym (w temperaturze nie przekraczającej +30 °C). 
Przy prawidłowym składowaniu laseczki testowe są przydatne do użytku do daty podanej 
na opakowaniu.
Uwagi:
Zatyczka puszki zawiera nietrujący środek osuszający. W przypadku jego połknięcia popić 
dużą ilością wody.
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Diese Teststreifen entsprechen der Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG / These 
test strips conform to the Medical Device Directive 93/42/EEC. / Ces languettes test sont 
conformes à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux / Tiras reactivas 
fabricadas en conformidad con la directiva de productos sanitarios 93/42/CEE. / Deze 
teststrips voldoen aan de richtlijn voor medische producten 93/42/EEG. / Le presenti 
strisce reattive sono conformi alla direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici. / Te paski 
testowe są zgodne z dyrektywą dla wyrobów medycznych 93/42/EWG.
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QUANTOFIX ® Chlorine Sensitive
Description:
QUANTOFIX ® Chlorine Sensitive are test strips for the semiquantitative determination of 
total chlorine in solutions. This test is also suitable for total chlorine residue control in dialysis 
equipment. 
Measuring range:
Visually Refl ectometrically *
0.1–10 mg/L Cl 2  0.1–10 mg/L Cl 2

Color gradation:
0 · 0.1 · 0.5 · 1 · 3 · 10 mg/L Cl 2

XIFOTNAUQ eht htiw rehtegoT  * ®  Relax, these test strips may not be used for any medical 
application.

Pack content:
1 aluminum container with 100 test strips
Hazard warnings:
This test does not contain hazardous substances that must be labelled.
Reaction‘s principle:
Total chlorine reacts with the potassium iodide and the organic redox indicator contained in 
the test fi eld, forming a green color.
General indications:
Remove only as many test strips as are required. Close the container immediately after 
removing a strip. Do not touch the test fi eld.
Instructions for use:
1. Dip the test strip into the sample solution, moving back and forth for 15 sec.
2. Shake o� excess liquid.
3. Compare the test fi eld with the color scale. Take the value which matches closest with the 

colored test fi eld (reading accuracy: ± ½ colored fi eld of the scale).
The reaction color of the test fi eld may change after the value has been taken. It is therefore 
crucial to evaluate the coloration within the prescribed time scale in order to achieve a cor-
rect result.
Quality control:
To check the correct functioning of the test strips, use a total chlorine solution with a concen-
tration of 1 mg/L. For this purpose, fi rst prepare a stock solution of 100 mg/L by adding 0.1 g 
calcium hypochlorite to 1000 mL distilled water while continuously stirring. Then, fi lter the 
solution and subject it to photometric analysis (i.e. with NANOCOLOR  ®  Chlorine / Ozone 2, 
REF 985 017) to determine the exact content. Dilute 1 mL from the stock solution (100 mg/L) 
in 100 mL distilled water, then add 1 spatula tip of ammonium chloride (= 1 mg/L Cl 2). Im-
mediately perform the measurement with the test strip. If the control solution produces a 
negative result even after repeating the process, then the remaining unused test strips must 
be discarded. Even during a negative control (inserting a test strip into distilled water), no 
positive coloration may occur. Possible reasons for incorrect functioning of the test strips 
may be that the use-by-date has been exceeded, the container has been left open for too 
long or has been stored incorrectly.
Interferences:
The presence of other strong oxidants such as bromine, iodine and hydrogen peroxide will 
also lead to false positive results.
Disposal:
Used test strips can be placed in the normal household waste.
Storage:
Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (storage 
temperature not above +30 °C).
If correctly stored, the test strips may be used until the use-by-date printed on the packag-
ing.
Additional information:
The test strip container stopper contains a non-toxic drying agent. If swallowed, drink plenty 
of water.
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Product data and ordering information
   Type   Semi-quantitative test strips 
   Presentation Tube of 100 test strips 
   Color reaction  yellow to violet 
   Gradation      0 · 0.1 · 0.5 · 1 · 3 · 10 mg/l (ppm) Cl2
   REF    91339  
 
    


