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Tato příručka obsahuje základní informace o tom, jak můžete používat

Resource Center bioMerieux: https://resourcecenter.biomerieux.com

V Resource Center můžete najít návody k použití (IFU), certifikáty 

kontroly kvality a příručky k přístrojům

ZAČÍNÁME

Jednoduše klikněte na PŘIHLÁŠENÍ. 

Poznámka: Účty pro naši technickou knihovnu mybiomerieux.com s tímto novým nástrojem 

nebudou fungovat

Při prvním přihlášení se je třeba jednoduše registrovat!

VÍTEJTE V RESOURCE CENTER! 

Začínáme

Osobní informace  

Přehled

Jak získat elektronický návod k použití 

(eIFU)

Str. 2  

Str. 3  

Str. 5  

Str. 7
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ZAČÍNÁME

OSOBNÍ INFORMACE

Vyplňte požadovaná políčka

Všechna políčka označená  *  musí být náležitě 

vyplněna, abyste mohli přejít na další stránku

Je třeba také souhlasit s oznámením 

o informacích a zaškrtnout toto políčko

Přihlašujete-li se poprvé, klikněte na „Registrace“

Pokud již máte účet, jednoduše se přihlaste

Pro registraci je třeba mít přístup k vašemu e-mailovému účtu

Pro přístup ke všem dostupným službám budete potřebovat fakturu bioMérieux

Toto můžete udělat i později!
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Na faktuře bioMérieux můžete nalézt číslo svého

zákaznického účtu i číslo faktury.

Tyto informace používáme k tomu, abychom vás

připojili k certifikátům kontroly kvality

roztříděným podle dodávek, které jste obdrželi.

To značně urychlí stahování certifikátů

kontroly kvality a v budoucnosti bude využito

pro přidání dalších funkcí souvisejících s vaším

účtem.

Nemějte obavy, jak uvidíte, je tu možnost 

„Teď ne“!

Zde můžete změnit nastavení svého účtu

PŘEHLED

INFORMACE O ORGANIZACI

Po prvním přihlášení uvidíte jednoduchou lištu vyhledávání

Můžete vyhledávat slova, kódy produktů nebo čísla šarží 4



Například pokud hledáte ref. 20100, můžete vybrat produkt API 20E a zobrazit související 

dokumenty

V rámci jednoho vyhledávání můžete vyhledávat víc než jednu 

šarži. Jednoduše udělejte mezi čísly šarží mezeru

PŘEHLED
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Pokud jste k připojení ke svému účtu použili fakturu, uvidíte část dodávek

Pokud vyberete záložku, uvidíte své dodávky

To vám umožní kliknout na konkrétní dodávku, vybrat a stáhnout všechny související 

certifikáty kontroly kvality

PŘEHLED
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Přihlaste se do resourcecenter.biomerieux.com

Zadejte číslo šarže do lišty vyhledávání

Vyberte druhé přepínací tlačítko vyhledávání „SEARCH USING LOT# OR 

MULTIPLE LOT#“

Níže se objeví složka návodu k použití (IFU)

Budete moci zkontrolovat, zda je verze návodu stejná jako na štítku produktu u položky, 

kterou jste obdrželi. 

Otevřete složku, a vyberete jazyk, ve kterém chcete dokument zobrazit či stáhnout

JAK STÁHNOUT ELEKTRONICKÝ 

NÁVOD K POUŽITÍ (eIFU)
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P I O N E E R I N G  D I A G N O S T I C S
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