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Informační list 

Alkoholový roztok eosinu Y plus 
Cytoplazmatické barvení 

 
 
Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro 
BASIC UDI: 080339762W01030708X8 
IVD, třída A, nařízení (EU) 2017/746  

 
 

Katalogové číslo Velikost jednotky UDI-DI 
05-11007/L 1 l 08033976232603 

 
 

Balení Primární nádoba: bílá lahev z vysokohustotního polyethylenu (HDPE). Využitelný objem: 1 
l. Uzávěr z HDPE. Uzávěr s pojistkou. 
 
Štítek z PVC odolný proti opotřebení, vodě, alkoholům a rozpouštědlům. Inkoust odolný 
proti poškrábání, odolávající vodě a alkoholům. 
 

Zamýšlené použití Produkt pro přípravu cytohistologických vzorků pro optickou mikroskopii. 
 

Použití Činidlo pro barvení cytoplazmy, vynikající pro improvizované barvení. 
 

Princip Eosin je kyselé barvivo, které interaguje s cytoplazmatickými proteiny v základních 
aminokyselinách a vytváří světlý červeno-růžový komplex. 
Cytoplazmatické barvení eosinem v kombinaci s barvením jader hematoxylinem je 
nejčastěji používanou metodou v běžné histopatologii. 
 

Metoda Hematoxylin-eosin (pro běžné barvení) 
1) Řezy do vody 
2) Mayerův hemalum, 5 minut 
3) Kohoutková voda (nebo Scottova voda po dobu 1 minuty), 5 minut 
4) Alkoholový roztok eosinu y plus, 1 minuta 
5) Ethanol 95%, 30 sekund 
6) Absolutní ethanol, 30 sekund 
7) Absolutní ethanol, 30 sekund 
8) Čisticí prostředek a montování 

 
Hematoxylin-eosin (pro improvizované barvení) 

1) Harrisův hematoxylin (nebo Gillův 3), 10 ponoření 
2) Scottova voda, 10 ponoření 
3) Alkoholový roztok eosinu y plus, 10 ponoření 
4) Absolutní ethanol, 10 ponoření (3krát) 
5) Čisticí prostředek a montování 

 
POZNÁMKA 
K dosažení intenzivnějšího barvení se doporučuje přidat kapku kyseliny octové do 50 ml 
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roztoku eosinu. 
 

Výsledky Jádra : nachová 
Cytoplazma : Růžovočervená 
 

Složky Složky CAS CE Index 

Purifikovaný eosin y 17372-87-1 2414096 - 

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

    
Varování a 
bezpečnostní 
opatření 

Produkt je určen k profesionálnímu laboratornímu použití pro odborné zdravotnické 
pracovníky. 
Pečlivě si přečtěte informace na štítku (symboly nebezpečí, R-věty a S-věty) a vždy se 
seznamte s informacemi v bezpečnostním listu. Nepoužívejte, pokud je poškozený primární 
obal. 
V případě závažné nehody doporučujeme, abyste okamžitě informovali společnost Bio-
Optica Milano S.p.A a příslušné úřady. 
 

Skladování Preparát uchovávejte při teplotě 15–30 °C. Nádoby uchovávejte těsně uzavřené. 
 

Stabilita Po prvním otevření lze produkt používat opakovaně až do data exspirace za podmínky 
správného uchovávání. Trvanlivost produktu: 2 roky. 

 
Likvidace Nebezpečný preparát: dodržujte všechny národní a místní předpisy týkající se likvidace 

odpadů. 
 

Literatura - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č. REVIZE DŮVOD DATUM REVIZE 

001 Novelizace nařízení (EU) 2017/746 – IVDR 16/05/2022 
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