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Adatlap 

DEHYOL 70 
70°-os alkoholtartalmú etanol-izopropanol alapuló alkoholkeverék 

 
In vitro orvosdiagnosztikai eszköz 
EMDN : W01030799 
IVD az A osztályban, Reg. EU 2017/746 

 
 

Kód Értékesítési BASIC UDI UDI-DI 
06-10075Q 4 x 2,5 l 080339762W01030799Y5 08033976230050 
06-10075F 5 l 080341202W01030799BM 08034120274746 
450004 5 l (B-PRO 450 processzorokhoz) – kupak fehér 080341202W01030799BM 08034120278539 

 
 

Csomagolás 06-10075Q 
Elsődleges tárolóedény: polietilén-tereftalát (PET) flakon. Hasznos térfogat 2,5 liter. Fedő 
fehér szín. Tökéletesen záró HD polietilén dugó, tömítéssel. 
A polietilén-tereftalát (PET) egy hőre lágyuló polimer a poliészterek családjából. A PET 
kitűnő akadályt képez az oxigénnel, a széndioxiddal és általában a gázokkal szemben. 
Nagymértékben ellenálló az ultraibolya sugárzásokkal szemben, valamint szinte teljesen 
immunis a vegyi anyagok legnagyobb részével szemben (oldószerek: xilol, limonol; 
parafinolajok, alkoholok, savak, bázisok stb.). Biológiailag közömbös. Jó védelmet nyújt a 
vízzel és a nedvességgel szemben. Magas fokú keménységet és mechanikus ellenállást 
nyújt. 
A tartóedény úgy van megformázva, hogy jól kézbe fogható legyen. A fogantyúk hiánya 
kompakttá és könnyen tárolhatóvá teszi. A cseppmentes dugó, túl azon, hogy tökéletesen 
zár, pontos és tiszta adagolást tesz lehetővé. 
Másodlagos tárolóedény: kartondoboz. 
 
06-10075F, 450004 
Elsődleges tárolóedény: PE-kanna, űrtartalma 5 liter. PE csavaros kupak tömítőgyűrűvel. 
Tömített. 
 
Kopásnak és víznek, alkoholnak oldószereknek ellenálló PVC címke. Karcolásálló, víznek és 
alkoholnak ellenálló tinta. 
 

Rendeltetés Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
 

Alkalmazás Szövettani és citológiai eljárásokhoz kialakított és optimalizált alkoholkeverék. 
 

Elv Szárítási eljárás 
A szövetben lévő, nem kötött vizet a szárítási eljárás eltávolítja. 
A folyamatot általában reagensek – rövid láncú alkoholok, jellemzően etanol – 
felhasználásával végzik, amelyeknek erősen poláris funkcionális csoportjai vannak, és ezek 
a szabad vízzel erősen és gyorsan kölcsönhatásba lépnek, és kivonják azt a szövetből. 
Ha a víznek a szövet belsejéből a külső környezetbe történő eltávolítása túl gyors - ahogy 
az etanol jelenlétében történik -, akkor bizonyos torzulások történhetnek, amelyek miatt a 
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szöveteknek negatív jellemzői lesznek, mint például a keményedés, a porladás és a 
„zsugorodás”. 
A 3 szénatomos elágazó láncú izopropanol-alkohol jelenléte a vízkivonás sebességének 
kiegyensúlyozásával kiküszöböli ezeket a negatív hatásokat. 
 

Alkotóelemek Alkotóelemek CAS CE Index 

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

Izopropanol 67-63-0 200-661-7 603-117-00-0 

Ioncserélt víz    

    
Funkcionális 
jellemzők 

A Dehyol izopropanolt tartalmaz, és megőrizve az etanol szárító erejét mérsékli annak 
szöveti agresszivitását, így csökkentve a zsugorodás és a keményedés általános jelenségét. 
Ezen túlmenően, a keverék nagyobb lipofilitása kedvez a későbbi tisztítási és átitatási 
szakasznak, hozzájárulva egy jól átitatott és könnyen szeletelhető minta eléréséhez. 
 

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 tartóedény esetén. 
Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano spa és az illetékes hatóságok 
haladéktalan tájékoztatása. 
 

Tárolás A készítményt környezeti hőmérsékleten tárolja. A tárolóedényeket tartsa jól lezárva. 
 

Stabilitás Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárat időpontjáig jónak és újra 
használhatónak kell minősíteni, amennyiben helyesen tárolják. A termék érvényességi 
ideje: 5 év. 
 

Ártalmatlanítás Veszélyes hulladék; adja le erre specializálódott és felhatalmazott cégeknek, az érvényes 
törvényi előírások szerint. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FELÜLV. SZ. INDOKLAS KÖZZETETEL NAPJA 
001 Megfelel a 746 IVDR rendeletnek 16/05/2022 
002 Új kód beírása 29/12/2022 
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