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ZIEHL – NEELSEN FITE 
 
 
 

  
Πνεύμονας 

 
 
 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
04-111802 Ziehl Neelsen Fite 100 

 

 
 
 
              

Ιατροτεχνολογικό διαγνωστικό προϊόν in vitro                            Κατασκευαστής: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD σε Κατηγορία A, Reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976231132 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Προϊόν για την παρασκευή κυτταροϊστολογικών δειγμάτων για οπτική μικροσκοπία.  
Για την παρουσίαση παθογόνων μυκοβακτηρίων (ιδιαίτερα του βάκιλου Koch και του βάκιλου Hansen) σε ιστολογικές τομές, 
επιχρίσματα πτυέλων και επιχρίσματα καλλιέργειας. 
 
 
 

ΑΡΧΗ 
 

Η αντοχή στα οξέα είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό χρώσης των μυκοβακτηρίων. Αφού χρωματιστούν με καρβολική φούξινη, 
έχουν την ικανότητα να παραμείνουν κόκκινα ακόμα κι αν υποστούν έντονους αποχρωματισμούς. Η αντοχή στα οξέα συνήθως 
αποδίδεται στην ειδική σύνθεση των κυτταρικών τοιχωμάτων των μυκοβακτηρίων, τα οποία είναι πολύ πλούσια σε λιπίδια. 
 
 
 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
 

1) Φέρτε την τομή σε αποσταγμένο νερό. 
2) Τοποθετήστε στην τομή 10 σταγόνες αντιδραστηρίου Α: αφήστε να δράσει επί 10 λεπτά. 
3) Εκπλύνετε σε αποσταγμένο νερό. 
4) Τοποθετήστε στην τομή 10 σταγόνες αντιδραστηρίου Β: αφήστε να δράσει επί 30 λεπτά. 
5) Πλύνετε σε αποσταγμένο νερό και στεγνώστε την αντικειμενοφόρο πλάκα με διηθητικό χαρτί. 
6) Τοποθετήστε στην τομή 10 σταγόνες αντιδραστηρίου Γ: αφήστε να δράσει επί 1 λεπτό. 
7) Εκπλύνετε επί 3 λεπτά σε νερό βρύσης. 
8) Τοποθετήστε στην τομή 10 σταγόνες αντιδραστηρίου Δ: αφήστε να δράσει επί 1 λεπτό. 
9) Πλύνετε σε αποσταγμένο νερό. 
10) Αφυδατώστε σε αλκοόλες αυξανόμενων βαθμών, διαυγάστε σε ξυλόλιο και καθηλώστε. 
 
 
 

 
Η εικόνα προορίζεται μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς 

 



     
 
     Φύλλο δεδομένων  

                Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Τηλέφωνο +39 02.21.27.13.1 - Φαξ Ιταλίας +39 02.21.53.000 - Φαξ Εξαγωγών +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

3 

 
Τεχνικές λεπτομέρειες  
 

Προδιαγραφές 
μεθόδου 

Χρόνος διαδικασίας 45 λεπτά 

Συμπληρωματικός εξοπλισμός Δεν απαιτείται 

Αποτελέσματα 
Βάκιλλος Koch και άλλα οξεάντοχα 
στοιχεία: Κόκκινο 

Υπόβαθρο: Μπλε 

Συστατικά μέρη 

A) Διάλυμα περιοδικού οξέος 30 ml 

B) Διάλυμα καρβολικής φουξίνης 30 ml 

Γ) Όξινο ρυθμιστικό διάλυμα διαφοροποίησης 30 ml 

Δ) Διάλυμα κυανούν του μεθυλενίου 30 ml 

Αποθήκευση 

Αποθήκευση Αποθηκεύστε το παρασκεύασμα σε θερμοκρασία δωματίου. 
Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. 

Θερμοκρασία αποθήκευσης 15-25 °C 

Σταθερότητα 
Μετά το πρώτο άνοιγμα, το προϊόν μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης, εάν έχει 
αποθηκευτεί σωστά. 

Εγκυρότητα 2 έτη 

Προειδοποίηση 

Ταξινόμηση προϊόντος 

Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική εργαστηριακή 
χρήση για επαγγελματίες υγείας. 
Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες στην ετικέτα (σύμβολα 
κινδύνου, φράσεις κινδύνου και ασφάλειας) και 
συμβουλευτείτε πάντα το φύλλο δεδομένων ασφαλείας. Μην 
χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν ο πρωτεύων περιέκτης έχει 
υποστεί ζημιά. 
Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, συνιστούμε να 
ενημερώσετε αμέσως την Bio-Optica Milano S.p.A 
και τις αρμόδιες αρχές. 

Απόρριψη 
Επικίνδυνη παρασκευή: τηρήστε όλους τους κρατικούς και 
τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά με τη 
διάθεση των απορριμμάτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ αρ. ΑΙΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
001 Προσαρμογή κανονισμού UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 

 


