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Změny v dokumentech souprav ORGENTEC 
 
Vážení zákazníci, 
od 19. března 2018 nebudou v soupravách výrobce ORGENTEC přikládány návody k použití a certifikáty kvality 
(včetně kalibračních křivek). 

• návody k použití (IFU) budou ke stažení přímo ze stránek výrobce. 
• certifikáty kvality (CoA) budou ke stažení ze stránek výrobce pro každou šarži. 

 
Získání návodů k použití a certifikátů: 
 

1. Otevřete domovskou stránku ORGENTEC na adrese www.orgentec.com 
2. Klikněte na symbol pro dokumenty: 

                         
3. Klikněte na příslušný jazyk: 

                             
4. Vypište číslo šarže podle soupravy. 

Klikněte na symbol pro hledání. Vyberte název požadovaného dokumentu (pdf soubor). 
Dokument je připraven ke stažení nebo vytištění. 
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http://www.ascomed.cz/
https://orgentec.us11.list-manage.com/track/click?u=412d6362b56fd927645a1fa00&id=ae8593e6d6&e=c4d05b5fb0


5. Je zde rovněž možnost násobného stažení dokumentů: 
 
- Klikněte na tlačítko 
Multidownload a vypište čísla 
požadovaných šarží. 
 
- Zadávejte jednu šarži na řádek. 
 
- Označte položky pro stažení 
návodu k použití / 
bezpečnostních listů (SDS). 
 
- Klikněte na tlačítko download. 
Požadované dokumenty se 
stáhnou do Vašeho počítače jako 
zip-soubor. 
 

 
Verze návodu k použití, kterou budete 
k příslušné soupravě potřebovat je určena 
kódem na polepce soupravy u symbolu 
návodu. V tomto případě je to kód 643_x. 
Verze návodu k použití se rovněž zobrazí 
na certifikátu kvality a na první straně návodu 
k použití. 

 
 
 
 
 
 
 
Zákazníci, kteří preferují mobilní zařízení, mají možnost získat dokument na adrese: 
http://orgentec.com/documents.php 
 

                                   
 
Po spuštění tohoto rozhraní bude určité přechodové období, po které budou k dispozici obě verze 
dokumentace (stará = DVD, nová = webové stránky): 

• Soupravy vyrobené do 19. března 2018 obsahují DVD a budou dodávány do vyčerpání zásob. 
• Soupravy vyrobené po 19. březnu 2018 budou mít novou elektronickou dokumentaci. Po dobu 

prvních 2-3 měsíců po spuštění budou vytištěné certifikáty kvality (CoA) dodávány rovněž v soupravách 
pro usnadnění přechodové fáze.   

 
V případě potřeby nebo dotazů nás, prosíme, kontaktujte. 
 
ASCO-MED, spol. s.r.o. 
tel: 233 313 578 
email: asco@ascomed.cz 19.3.2018 


