
 
 

 
 

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 

Duomenų lapas 

UNYHOL 
Alkoholinis mišinys iš etanolio, bespalvis 

 
 
In vitro diagnostikos medicinos priemonė 
EMDN : W01030799 
IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746  

 
 
 

Katalogo numeris Vienetų dydis BASIC UDI UDI-DI 
06-10071Q 4 x 2,5 l 080339762W01030799Y5 08033976235123 
06-10071F 5 l 080341202W01030799BM 08034120276139 
450002 5 l (skirta B-PRO 450 procesoriui) – geltona dangtelis  080341202W01030799BM 08034120278485 

 
 

Pakuotė 06-10071Q 
Pirminė talpyklė: baltas buteliukas iš polietilentereftalato (PET). Naudingoji talpa 2,5 litrų. 
HDPE dangtelis. Mechaninį poveikį rodantis dangtelis. 
Polietilentereftalatas yra termoplastinis poliesterių grupės polimeras. PET yra optimalus 
deguonies, anglies dioksido ir kitų dujų barjeras. Ši medžiaga labai atspari ultravioletinei 
spinduliuotei inerciška daugumai cheminių medžiagų (tirpikliams: ksilenui, limonenui, 
skystiems parafinams, alkoholiams, rūgštims, šarmams ir pan.). Tai biologiškai inertiška 
medžiaga. Ji sudaro gerą vandens ir drėgmės barjerą. Jai būdingas tinkamas kietumas ir 
mechaninis atsparumas. 
Buteliuką patogu laikyti. Nėra rankenų, todėl reikia mažiau vietos laikant. Nuo lašėjimo 
apsaugantis dangtelis suteikia galimybę naudoti tiksliai ir švariai. 
Antrinė talpyklė: kartoninė dėžutė. 
 
06-10071F, 450002 
Pirminė talpyklė: PE talpyklė, talpa: 5 litrai. PE užsukamas dangtelis su plomba. Nepraleidžia 
vandens. 
 
Mechaniniam poveikiui, vandeniui, alkoholiui ir tirpikliams atspari PVC etiketė. Atsparus 
braižymui, vandeniui ir alkoholiui rašalas. 
 

Tikėtinas tikslas Gaminys citohistologiniams mėginiams, skirtiems optinei mikroskopijai, paruošti. 
 

Naudojimas Alkoholinis tirpiklis, skirtas naudoti šioms anatominės patologijos laboratorinėms 
procedūroms: 
• apdorojimui 
• vaško šalinimui 
• dehidratacijai 
vietoj apdorojimo skirtingo stiprumo etanoliu. 
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Metodas Apdorojimas    

Formalinas 10% - - Kambario temperatūroje 

Risciacquo in acqua - 10 min. Kambario temperatūroje 
Unyhol Vakuume 1 val. Kambario temperatūroje 
Unyhol Vakuume 2 val. 30 min. Kambario temperatūroje 
Unyhol Vakuume 2 val. 30 min. Kambario temperatūroje 
Unyhol Vakuume 2 val. 30 min. Kambario temperatūroje 
Ksilenas arba ksileno pakaitalas Vakuume 2 val. Kambario temperatūroje 
Ksilenas arba ksileno pakaitalas Vakuume 2 val. Kambario temperatūroje 
Parafinas Vakuume 1 val. 30 min. 60°C 

Parafinas Vakuume 1 val. 30 min. 60°C 

Parafinas Vakuume 2 val. 60°C 

 
Vaško šalinimas    

Bio Clear arba ksilenas 5 min.   

Bio Clear arba ksilenas 5 min.   

Unyhol 5 min.   

Unyhol 5 min.   

Distiliuotas vanduo 5 min.   

 
Dehidratacija ir automatinis uždengimas 
Unyhol 30 sek. 
Unyhol 30 sek. 

Bio Clear arba ksilenai 30 sek. 

Bio Clear arba ksilenai 30 sek. 

Uždengimas  

 
Dehidratacija ir rankinis uždengimas 
Unyhol 30 sek. 
Unyhol 30 sek. 
Unyhol 30 sek. 

Uždengti tiesiogiai, be ryškinimo tirpalo 

 
  

Komponentai Komponentai CAS CE Index 

Etanolis 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 

Alifatinis alkoholis <C5    

    
Funkcinės savybės Dehidratacijos procesas 

Dehidratuojant iš audinio pašalinamas laisvas vanduo. 
Procesui paprastai naudojami trumpagrandžiai alkoholiai (dažniausiai etanolis), turintys 
stipriai polinių funkcinių grupių, intensyviai ir greitai sąveikaujančių su laisvuoju vandeniu 
ištraukiant jį iš audinio. 
Kai šis procesas vyksta per greitai (kaip būna esant etanolio), gali atsirasti deformacijų, 
neigiamai veikiančių audinio savybes: kietumą, trapumą ir nuodžiūvį (traukimąsi džiūstant). 
Etanolį (turintį 2 anglies atomą tiesiąją grandį) pakeitus izopropanoliu (3 aglies atomų 
šakotoji grandis), vandens ištrauktis subalansuojama išvengiant neigiamo poveikio. 
 
Mišinio savybės 
Mišinio UNYHOL dehidratacinė geba tolygi etanoliui, tačiau kietinimo ir nuodžiūvio 
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potencialas mažesnis. 
Didesnis mišinio lipofiliškumas palankus tolesniems ryškinimo ir infiltracijos etapams. 
Gaunami puikiai infiltruoti ir elastiški pjaunant mėginiai. 
 

Įspėjimai ir 
atsargumo priemonės 

Gaminys skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams profesionalioje laboratorijoje. 
Atidžiai perskaitykite etiketėje nurodytą informaciją (pavojaus simbolius, rizikos ir saugos 
frazes) ir visada vadovaukitės saugos duomenų lapu. Nenaudokite, jeigu pirminė talpyklė 
pažeista. 
Sunkaus incidento atveju rekomenduojame nedelsiant informuoti bendrovę „Bio-Optica 
Milano S.p.A“ 
ir kompetentingas institucijas. 
 

Laikymas Laikyti preparatą žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Laikyti talpykles sandariai uždarytas. 
 

Stabilumas Pirmą kartą atidarytą gaminį, jeigu jis laikomas teisingai, galima naudoti iki tinkamumo 
datos. Produkto tinkamumo laikas: 5 metai. 

 
Šalinimas Pavojingas preparatas: vadovaukitės visais valstybės ir regiono aplinkosaugos teisės aktais 

dėl atliekų šalinimo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REDAKCIJOS NR. PRIEŽASTIS PERŽIŪROS DATA 
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