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Informačný list 

Alkoholový roztok eozínu-floxínu 
Farbenie cytoplazmy 

 
 
Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro 
BASIC UDI: 080339762W01030708X8 
IVD, trieda A, nariadenie (EU) 2017/746  

 
 
 

Katalogové číslo Veľkosť jednotky UDI-DI 
05-M10020 500 ml 08033976234843 
05-10020/L 1 l 08033976232580 

 
 

Balenie - 05-M10020 
Primárna nádoba: biela fľaša z vysokohustotného polyetylénu (HDPE). Využiteľný objem: 
500 ml. HDPE uzáver. Uzáver s poistkou. 
 
- 05-10020/L 
Primárna nádoba: biela fľaša z vysokohustotného polyetylénu (HDPE). Využiteľný objem: 1 
l. HDPE uzáver. Uzáver s poistkou. 
 
Štítok z PVC odolný proti opotrebovaniu, vode, alkoholom a rozpúšťadlám. Atrament 
odolný proti poškriabaniu, odolávajúci vode a alkoholom. 
 

Zamýšľané použitie Produkt na prípravu cytohistologických vzoriek pre optickú mikroskopiu. 
 

Použitie Činidlo na farbenie cytoplazmy. 
 

Princip Eozín je kyslé farbivo, ktoré interaguje s cytoplazmatickými proteínmi bohatými na zásadité 
amínokyseliny, pričom vzniká intenzívny ružovkasto červený komplex. 
Cytoplazmatické farbenie eozínom v kombinácii s farbením jadier hematoxylínom je 
najčastejšie používanou metódou v histopatologických postupoch. 
 

Metóda 1) Vložte rezy do vody 
2) Mayerov Hemalum, 5 minút 
3) Umyte vodou z kohútika (alebo Scottovým vodným roztokom po dobu 1 minúty), 5 

minút 
4) Premyte v destilovanej vode 
5) Etanol 80% (voliteľný krok vykonávaný za účelom zachovania obsahu alkoholu v 

roztoku eozínu-floxínu), 1 minúta 
6) Alkoholový roztok eozínu-floxínu, 2–3 minúty 
7) Etanol 95 % x 2, 1 minúta 
8) Etanol 95%, 1 minúta 
9) Absolútny etanol, 2 minúty 
10) Absolútny etanol, 2 minúty 
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11) Čistiaci prostriedok a montovanie 
 

Výsledky Jadrá : fialová 
Cytoplazma : ružovočervená 
 

Zložky Zložky CAS CE Index 

Certifikovaný eozín Y 17372- 87-1 2414096 - 

Floxín 18472-87-2 2423556 - 

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

    
Varovania a 
bezpečnostné 
opatrenia 

Produkt je určený na profesionálne laboratórne použitie pre odborných zdravotníckych 
pracovníkov. 
Pozorne si prečítajte informácie na štítku (symboly nebezpečenstva, R-vety a S-vety) a vždy 
sa oboznámte s informáciami uvedenými v karte bezpečnostných údajov. Nepoužívajte, ak 
je poškodený primárny obal. 
V prípade závažnej nehody odporúčame, aby ste okamžite informovali spoločnosť Bio-
Optica Milano S.p.A. a príslušné úrady. 
 

Skladovanie Preparát uchovávajte pri teplote 15–30 °C. Nádoby uchovávajte tesne uzavreté. 
 

Stabilita Po prvom otvorení je možné produkt používať opakovane až do dátumu exspirácie za 
predpokladu jeho správneho uchovávania. Trvanlivosť produktu: 2 roky. 

 
Likvidácia Nebezpečný preparát: dodržiavajte všetky národné a miestne predpisy týkajúce sa 

likvidácie odpadov. 
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