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KÓD KISZERELÉS 
05-01C50P 54 x 25 ml 

 
 
 

 In vitro orvosdiagnosztikai eszköz 
IVD  az A osztályban, Reg. EU 2017/746 

 Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A. 

 Basic UDI: 080341202W01030705AJ 
UDI-DI: 08034120277167 

  

 Egyszer használatos termék   

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
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Folyékony fázisú citológiai fixáló 
A fixáló a nem koagulált fehérjék és a nyálka szolubilizálásával előkészíti a mintát a további centrifugálási és szűrési eljárásokhoz. 

 
RÖGZÍTÉSI TECHNIKA 

 
A citológiai minta gyűjtése után vigye be közvetlenül a fixálóba 

 
Műszaki jellemzők 

Részletezés 

Rendeltetés Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz 
történő előkészítéséhez. Folyékony fázisú citológiai fixáló. 

Összes alkoholfok >70 (megfelel a Siapec jelzéseinek a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos 
biológiai kockázatok kezelésére)*1 

Csomagolás 

Elsődleges csomagolás 01C50P Semleges színű PP tárolóedény. Sárga színű csavaros PE kupak. 
Tömített. 

Elsődleges csomagolás 01C50L Nagy sűrűségű polietilén flakon (PEHD). Hasznos térfogat 1 l. Fedő 
fehér szín. PEHD dugó tökéletesen záró tömítéssel. 

Címke Kopásnak és víznek, alkoholnak és oldószereknek ellenálló PVC címke. 
Karcálló, víznek és alkoholnak ellenálló tinta. 

Másodlagos csomagolás 01C50P Semleges színű kartonplató átlátszó fóliával bevonva + címke. 

Másodlagos csomagolás 01C50L Nem előirányzott 

Alkotóelemek 
Etanol >70% CAS: 64-17-5 CE: 200-578-5 Index: 002-00-5 

Polietilén glikol <5% - - - 

Tárolás 

Hőmérséklet Tárolja a preparátumot 15-25 °C-on. Tartsa jól lezárva a 
tárolóedényeket. 

Stabilitás Az első kinyitás után a reagenst a feltüntetett lejárat időpontjáig jónak 
kell minősíteni, amennyiben helyesen tárolják. 

Érvényességi idő 3 év 

Figyelmeztetések 

Termékbesorolás 

A termék egészségügyi szakemberek által történő, professzionális 
laboratóriumi használatra készült. A termék osztályba sorolása szerint 
veszélyes. 
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.  
Egyszer használatos termék, a termék akkor garantálja a megtartást, ha 
csak egy alkalommal használják. 
Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano spa és az illetékes 
hatóságok haladéktalan tájékoztatása. 

Ártalmatlanítás Veszélyes hulladék; adja le erre specializálódott és felhatalmazott 
cégeknek, az érvényes törvényi előírások szerint. 

1. "A COVID-19 járvánnyal kapcsolatos biológiai kockázat kezelése a szövet- és citológiai minták kezelése során, különös tekintettel a friss vagy nem 
megfelelően rögzített mintákra." 24-03-2020 
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