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Foszforwolfrámos hematoxilin  P.T.A.H. 
 
 
In vitro orvosdiagnosztikai eszköz 
UDI-DI: 08033976231880 
BASIC UDI: 080339762W01030705X2 
IVD A osztályban, Reg. EU 2017/746  

 
 

Kód Értékesítési méret/egység UDI-DI 
05-10017/L 1 l 08033976232573 

 
 

Csomagolás Elsődleges tárolóedény: nagy sűrűségű polietilén flakon (PEHD). Hasznos térfogat 1 l. Fedő 
fehér szín. 
PEHD dugó tökéletesen záró tömítéssel. 
 
Kopásnak és víznek, alkoholnak oldószereknek ellenálló PVC címkék. Karcolásálló, víznek és 
alkoholnak ellenálló tinta. 
 

Rendeltetés Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
 

Alkalmazás Hatóanyag a sejtmagok, fibrin, neuraglia és miofibrillum színezéséhez. Különösen a sima 
izomszövetnek a harántcsíkostól való megkülönböztetésére használják. 
 

Elv A foszforwolfrámsav savas szállítóközegként szolgál a színezőanyag számára, úgy kémiai, 
mint fizikai kiválasztó kötődésekkel a szöveti elemekhez és a fibrinhez kapcsolva magát. 
 

Módszer 1) Vizes metszetek 
2) Kálium-permanganát 0,5% + kénsav 0,5%, 5 perc 
3) Mossa le desztillált vízben 
4) Oxálsav oldat, 1%, 5 perc 
5) Mossa le desztillált vízben 
6) Foszforwolfrámos hematoxilin, egész éjjel 
7) Mossa gyorsan le desztillált vízzel 
8) Víztelenítés 
9) Diafanizálás és balzsam 

 
Alkotóelemek Alkotóelemek CAS CE Index 

Hematoxilin C.I. 75290 517-28-2 2082373 - 

Foszfor-volfrámsav 12501-23-4 215-682-7 - 

Ioncserélt víz    

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

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. 
 

Bibliográfia - 
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