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Carnoy 
Fixáló oldat 

 
 
In vitro orvosdiagnosztikai eszköz 
BASIC UDI: 080341202W01030705AJ 
IVD A osztályban, Reg. EU 2017/746  

 
 

Kód Értékesítési méret/egység UDI-DI 
05-01013E 2,5 l 08034120277198 

 
 

Csomagolás Elsődleges tárolóedény: PE-kanna, űrtartalma 5 liter. PE csavaros kupak tömítőgyűrűvel. 
Tömített. 
 
Kopásnak és víznek, alkoholnak oldószereknek ellenálló PVC címke. Karcálló, víznek és 
alkoholnak ellenálló tinta. 
 

Rendeltetés Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
 

Alkalmazás Citológiai és szövettani fixáló. 
A citológiában hemolitikus aktivitása miatt használják. 
Szövettanban kiválasztó a glikogénre, és amikor egyedi színezéseket kíván használni az RNS 
kimutatására (metil-pironin zöld). 
 

Elv Koaguláló fixáló. 
A fixáló a fehérjékre hat, és a harmadlagos struktúrát roncsolja, ami oldhatatlanná teszi 
azokat. 
 

Rögzítési technika 1) Minta/rögzítő térfogatarány 1:50 
2) A fixálás időtartama (fragmentek 5 mm-ig): 2-3 óra környezeti hőmérsékleten, 1 nap 4 

°C mellett. 
 
Megj.. a fixálás után nem javasolt vízben történő lemosás, hanem közvetlenül lépjen tovább 
az alkoholhoz a kiszárításhoz. 

 
Alkotóelemek Alkotóelemek CAS CE Index 

Kloroform 67-66-3 2006638 602-006-00-4 

Etanol 95° 64-17-5 2005786 603-002-00-5 

Ecetsav 64-19-7 2005807 607-002-00-6 

    
Figyelmeztetések és 
óvintézkedések 

A termék egészségügyi szakemberek által történő, professzionális laboratóriumi 
használatra készült. 
A termék osztályba sorolása szerint veszélyes. 
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Figyelmesen olvassa el a címkén található információkat (veszélyszimbólumok, kockázati és 
biztonsági mondatok), és mindig olvassa el a biztonsági adatlapot. Ne használja sérült 
elsődleges tárolóedény esetén. 
Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano spa és az illetékes hatóságok 
haladéktalan tájékoztatása. 
 

Tárolás A készítményt környezeti hőmérsékleten tárolja. A tárolóedényeket tartsa jól lezárva. 
 

Stabilitás Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárat időpontjáig jónak és újra 
használhatónak kell minősíteni, amennyiben helyesen tárolják. A termék érvényességi 
ideje: 2 év. 

 
Ártalmatlanítás Veszélyes hulladék; adja le erre specializálódott és felhatalmazott cégeknek, az érvényes 

törvényi előírások szerint. 
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