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Спецификация 

Спиртен разтвор на еозин-флоксин 
Цитоплазмено оцветяване 

 
 
IVD: Инвитро диагностика – медицинско изделие 
BASIC UDI: 080339762W01030708X8 
IVD от клас A, Регламент (ЕС) 2017/746  

 
 

Каталожен номер Размер на изделието UDI-DI 
05-M10020 500 ml 08033976234843 
05-10020/L 1 l 08033976232580 

 
 

Опаковка – 05-M10020 
Оригинален фабричен контейнер: бяла бутилка от полиетилен с висока плътност 
(HDPE). Използваем обем 500 ml. Капачка от HDPE. 
Капачка с пръстен, който се къса при отваряне. 
 
– 05-10020/L 
Оригинален фабричен контейнер: бяла бутилка от полиетилен с висока плътност 
(HDPE). Използваем обем 1 литра. Капачка от HDPE. Капачка с пръстен, който се къса 
при отваряне. 
 
PVC етикет, устойчив на износване, вода, спирт и разтворители. Мастило, устойчиво 
на изтриване, вода и спирт. 
 

Предназначение Продукт за подготовка на цитохистологични проби за изследване с оптичен 
микроскоп. 
 

Приложение Реагент за цитоплазмено оцветяване. 
 

Принцип Еозинът е киселинно багрило, което взаимодейства с цитоплазмените белтъци с 
високо съдържание на основни аминокиселини, в резултат от което се образува 
комплекс с ярък червено-розов цвят. 
Цитоплазменото оцветяване с еозин в комбинация с оцветяването на ядрата с 
хематоксилин е най-често използваният метод в хистопатологичните процедури. 
 

Метод 1) Сложете срезовете във вода 
2) Хемалум по Майер (Mayer), 5 минути 
3) Чешмяна вода (или вода на Скот (Scott) за 1 минута), 5 минути 
4) Промиване в дестилирана вода 
5) Етанол 80% (незадължителна стъпка за запазване на спиртното съдържание на 

разтвора на еозин-флоксин), 1 минута 
6) Спиртен разтвор на еозин-флоксин, 2 – 3 минути 
7) Етанол 95% x 2, 1 минута 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it


 
 

 
 

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

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

Спецификация 

8) Етанол 95%, 1 минута 
9) Абсолютен етанол, 2 минути 
10) Абсолютен етанол, 2 минути 
11) Очистващ агент и поставяне върху предметно стъкло 
 

Резултати Ядра : пурпурно 
Цитоплазма : розово-червено 
 

Компоненти Компоненти CAS CE Index 

Сертифициран еозин Y 17372- 87-1 2414096 - 

Флоксин 18472-87-2 2423556 - 

Етанол 64-17-5 2005786 603-002-00-5 

    
Предупреждения и 
предпазни мерки 

Продуктът е предназначен за професионална лабораторна употреба от медицински 
специалисти. 
Прочетете внимателно информацията върху етикета (символите за опасност и 
текстовете за рисковете и безопасността) и винаги правете справка с 
информационния лист за безопасност. Не използвайте, ако оригиналната фабрична 
опаковка е повредена. 
В случай на сериозна злополука препоръчваме незабавно да информирате Bio-Optica 
Milano S.p.A и компетентните власти. 
 

Съхранение Съхранявайте препарата при температура 15 – 30°C, в плътно затворени контейнери. 
 

Стабилност След първото отваряне продуктът може да се използва отново до изтичане на срока 
на годност, ако е правилно съхраняван. Годност на продукта: 2 години. 

 
Изхвърляне Опасни отпадъци: спазвайте всички държавни и местни екологични разпоредби 

относно изхвърлянето на отпадъци. 
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