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Adatlap 

Nuclear fast red 
mag színező 

 
In vitro orvosdiagnosztikai eszköz 
BASIC UDI: 080339762W01030708X8 
IVD az A osztályban, Reg. EU 2017/746 

 
 

Kód Értékesítési UDI-DI 
05-B07006 150 ml 08033976233211 
05-M07006 500 ml 08033976234751 

 
 

Csomagolás - 05-B07006 
Elsődleges tárolóedény: nagy sűrűségű polietilén flakon (PEHD). Hasznos térfogat 150 ml. 
Fehér színű fedél. PEHD dugó tökéletesen záró tömítéssel. 
 
- 05-M07006 
Elsődleges tárolóedény: nagy sűrűségű polietilén flakon (PEHD). Hasznos térfogat 500 ml. 
Fedő fehér szín. PEHD dugó tökéletesen záró tömítéssel. 
 
Kopásnak és víznek, alkoholnak oldószereknek ellenálló PVC címkék. Karcálló, víznek és 
alkoholnak ellenálló tinta. 
 

Rendeltetés Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
 

Alkalmazás Piros mag színező. 
 

Elv Az aktív vegyi hatóanyag az a komplex, amely a nuclear fast red és az alumínium-szulfát 
között képződik. A kapott vörös magfestés különösen azoknál a módszereknél ajánlható, 
mint például az alciánkék és a Perls, amelyeknél a savas mucinok és a vas kék színnel 
történő kimutatását irányozták elő. 
 

Módszer 1) Vizes metszetek 
2) Nuclear fast red, 5 perc 
3) Mossa le desztillált vízben 
4) Víztelenítés 
5) Gőzölő és balzsam 
 

Eredmények Sejtmagok : piros 
 

Alkotóelemek Alkotóelemek CAS CE Index 

Nuclear fast red 6409-77-4 2290880 - 

Alumínium-szulfát 7784-24-9 2331413 - 

Ioncserélt víz    
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Adatlap 

Figyelmeztetések és 
óvintézkedések 

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. 
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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