
     
 
              Informatieblad  

                Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milaan  
Telefoon +39 02.21.27.13.1 - Fax Italië +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

1 

 
 
 

ORCEÏNE 
 
 

  
Elastische vezels 

 
 
 
 
 

CODE BESCHRIJVING AANTAL TESTS 
04-055802 Orceïne 100 tests 

 

 
 
 
              

In-vitro diagnostiek – medisch hulpmiddel                             Fabrikant: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD in klasse A, verord. (EU) 2017/746 
UDI-DI : 08033976230920 
Basic UDI : 080339762W01030799Y5 
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Product voor de preparatie van cyto-histologische monsters voor optische microscopie.  
Methode om elastische vezels in weefselcoupes weer te geven. Aanbevolen voor vasculaire pathologie. 
 
 
 
 
 

METHODE 
 
 

1) Coupe in gedistilleerd water brengen. 
2) Op de coupe 5 druppels reagens A aanbrengen en 5 druppels reagens B: 4 minuten laten inwerken. 
3) Het objectglaasje spoelen in gedistilleerd water. 
4) Op de coupe 10 druppels reagens C aanbrengen: 1 minuut laten inwerken (tot het kleurloos is). 
5) Tweemaal spoelen in gedistilleerd water. 
6) De incubatiebox prepareren: op de bodem van de incubatiebox 20 druppels reagens D aanbrengen; het glaasje erin 

plaatsen en 10 druppels reagens E aanbrengen op de coupe. De incubatiebox sluiten en 20 minuten incuberen. 
7) Goed spoelen in gedistilleerd water. 
8) Op de coupe 10 druppels reagens F aanbrengen: 2 minuten laten inwerken. 
9) Spoelen in gedistilleerd water gedurende 1 minuut. 
10) Dehydrateren in een stijgende alcoholreeks, klaren in xyleen en monteren. 
 
 
 
 
 
 

 
De afbeelding is uitsluitend bedoeld ter illustratie 
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Technische details  
 

Methodespecificaties 

Duur procedure 30 minuten 

Aanvullende hulpmiddelen Niet nodig 

Resultaten 
Elastische vezels: Van paarsrood tot bruin 

Achtergrond: Bijna kleurloos 

Componenten 

A) Kaliumpermanganaatoplossing 18 ml 

B) Zure activeringsbuffer 18 ml 

C) Oxaalzuuroplossing 30 ml 

D) Alcoholisch reagens voor incubatiebox 2 x 30 ml 

E) Orceïne-oplossing volgens Shikata 30 ml 

F) Differentiatie-oplossing 30 ml 

Opslag 

Opslag Het preparaat op kamertemperatuur bewaren. De houders 
goed gesloten houden. 

Opslagtemperatuur 15-25°C 

Stabiliteit 
Na de eerste opening kan het product opnieuw worden 
gebruikt tot de vervaldatum, mits het op de juiste manier wordt 
bewaard. 

Geldigheid 2 jaar 

Waarschuwing 

Productclassificatie 

Het product is bedoeld voor professioneel laboratoriumgebruik 
door beroepsmensen in de gezondheidszorg. 
Lees de informatie op het etiket (gevaarsymbolen, risico- en 
veiligheidszinnen) zorgvuldig door en raadpleeg altijd het 
veiligheidsinformatieblad. Niet gebruiken als de primaire 
verpakking beschadigd is. 
Bij een ernstig ongeval raden wij u aan Bio-Optica Milano S.p.A 
en de bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte te 
stellen. 

Verwijdering 
Gevaarlijk preparaat: neem alle nationale en lokale 
milieuvoorschriften met betrekking tot afvalverwijdering in 
acht. 
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