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Datablad 

Eosin Y plus alkoholisk opløsning 
Cytoplasmatisk farvning 

 
In vitro diagnose medicinsk enhed 
BASIC UDI: 080339762W01030708X8 
IVD i klasse A, reg. UE 2017/746  

 
 

Katalognummer Enhedsstørrelse UDI-DI 
05-11007/L 1 l 08033976232603 

 
 

Emballage Primær beholder: hvid beholder i polyethylen med høj densitet (HDPE). Brugbar kapacitet 
1 l. HDPE-hætte. Manipulationssikker hætte. 
 
Slid-, vand-, alkohol- og opløsningsmiddelsresistent PVC-mærkat. Ridsefast blæk, der er 
resistent over for vand og alkohol. 
 

Forventet formål Produkt til forberedning af cyto-histologiske prøver til optisk mikroskopi. 
 

Applikation Reagens til cytoplasmatisk farvning, fremragende til nutidig farvning. 
 

Princip Eosin er et syrefarvestof der interagerer med de cytoplasmatiske proteiner, der er rige på 
basiske aminosyrer, for at danne en rød-pink farvet kompleks. 
Den cytoplasmatiske farvning Eosin, i kombination med den nukleære farvning 
Hematoxylin, er den mest anvendte metode i den histopatologiske rutine. 
 

Metode Hæmatoxylin-eosin (til rutinefarvning) 
1) Sektioner til vand 
2) Mayer’s hemalum, 5 minutter 
3) Postevand (eller Scott’s vand i 1 minut), 5 minutter 
4) Eosin Y plus alkoholisk opløsning, 1 minut 
5) Ethanol 95 %, 30 sekunder 
6) Absolut ethanol, 30 sekunder 
7) Absolut ethanol, 30 sekunder 
8) Klargøringsmiddel og monter 

 
Hæmatoxylin-eosin (til nutidig farvning) 

1) Harris’ hæmatoxylin (eller Gill 3), 10 dyp 
2) Scott’s vand, 10 dyp 
3) Eosin Y plus alkoholisk opløsning, 10 dyp 
4) Absolut ethanol, 10 dyp (tre gange) 
5) Klargøringsmiddel og monter 

 
BEMÆRK 
For at skabe en mere intens farvning, anbefales det, at der tilføjes en dråbe eddikesyre i 50 
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ml opløsning af eosin. 
 

Komponenter Komponenter CAS CE Index 

Renset Eosin y 17372- 87-1 2414096 - 

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

    
Advarsel og 
forholdsregel 

Produktet er beregnet til brug i et professionelt laboratorium af sundhedsprofessionelle. 
Læs omhyggeligt oplysningerne på mærkatet (faresymboler, risiko- og sikkerhedsfraser), og 
læs altid sikkerhedsdatabladet. Må ikke bruges hvis den primære beholder er beskadiget. 
I tilfælde af en alvorlig ulykke anbefaler vi, at du omgående informerer Bio-Optica Milano 
S.p.A samt de kompetente myndigheder. 
 

Opbevaring Opbevar prøven ved 15-30 °C. Hold beholderne tætlukkede. 
 

Stabilitet Efter den første åbning kan produktet genbruges indtil udløbsdatoen, hvis det opbevares 
korrekt. Produktets gyldighed: 2 år. 

 
Bortskaffelse Farlig prøve: overhold alle statslige og lokale miljøbestemmelser angående bortskaffelse af 

affald. 
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