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Adatlap 

Eozin Floxin alkoholos oldat 
Citoplazmatikus színezőanyag 

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

 
 

Kód Értékesítési méret/egység UDI-DI 
05-M10020 500 ml 08033976234843 
05-10020/L 1 l 08033976232580 

 
 

Csomagolás - 05-M10020 
Elsődleges tárolóedény: nagy sűrűségű polietilén flakon (PEHD). Hasznos térfogat 500 ml. 
Fedő fehér szín. PEHD dugó tökéletesen záró tömítéssel. 
 
- 05-10020/L 
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 címke. Karcálló, víznek és 
alkoholnak ellenálló tinta. 
 

Rendeltetés Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
 

Alkalmazás Hatóanyag citoplazma színezéséhez. 
 

Elv Az eozin egy színező sav, amely kölcsönhatásba lép a lúgos aminosavakban gazdag 
citoplazma fehérjékkel, és fényes piros-rózsaszín állományt hoz létre. 
Az eozin citoplazma színezés, a hematoxilin sejtmag színezéssel együtt a kórszövettani 
rutinban a legszélesebb körben alkalmazott módszer. 
 

Módszer 1) Vizes metszetek 
2) Mayer hematoxilin, 5 perc 
3) Forrásvíz (vagy Scott’s water 1 percig), 5 perc 
4) Mosás desztillált vízben 
5) Etanol 80° (opcionális lépés az eozin-floxin oldat alkoholtartalmának megőrzése 

érdekében), 1 perc 
6) Eozin Floxin alkoholos oldat, 2-3 perc 
7) Etanol 95% x 2, 1 perc 
8) Etanol 95°, 1 perc 
9) Abszolút etanol, 2 perc 
10) Abszolút etanol, 2 perc 
11) Gőzölő és balzsam. 
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Adatlap 

Eredmények Lila : sejtmagok 
Citoplazma : piros-rózsaszín 
 

Alkotóelemek Alkotóelemek CAS CE Index 

Eozin Y BSC tanúsítvánnyal rendelkezik 17372- 87-1 2414096 - 

Floxin 18472-87-2 2423556 - 

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

    
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 Tárolja a preparátumot 15–30 °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. 
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