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ZIEHL – NEELSEN FITE 
Mikrobiológiai célokra 

 

 
Koch baktérium 

 

 
 
 
 

KÓD LEÍRÁS TESZTSZÁM 
04-111803 Ziehl – Neelsen Fite mikrobiológiai célokra N.E. 

 

 
 
 
              

In vitro orvosdiagnosztikai eszköz                              Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD az A osztályban, Reg. EU 2017/746 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
UDI-DI: 08033976231156 
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Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
A patogén micobaktériumok kimutatására, különös tekintettel a Koch féle bacilusra, nyálkenetekből, tenyészetekből és 
appozíciókból. 
Paraffinos metszeteknél történő használat esetén a 04-111802 kód ajánlott.  
 
 
 
 

ELV 
A savrezisztencia a micobaktériumok különös színeződési sajátossága, és a micobaktériumok azon képességét jelenti, hogy ha 
egyszer karbolfukszinnal megfestették, még akkor is megtartják a vörös festésüket, ha nagyon erőteljes színtelenítési kezelésnek 
vetik alá őket. A lipidekben nagyon gazdag micobaktériumok sejtfalának különleges összetétele felelős a savrezisztenciáért. 
 
 
 

 
MÓDSZER 

 
1) Fedje el teljesen a kenetet az A oldattal (Karbolfuxin oldat). Hagyja hatni 10 percig 
2) Mossa le forrásvízben. 
3) Fedje teljesen el a kenetet a B reagenssel (színtelenítő oldat). Hagyja hatni 1 percig. 
4) Mossa le forrásvízben. 
5) Fedje el teljesen a kenetet a C reagenssel (Metilénkék oldat). Hagyja hatni 30 másodpercig. 
6) Mossa le gondosan forrásvízben. 
7) Szárítsa a levegőn. 
 
 

 
A kép illusztrációs célokat szolgál 
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Részletezés  
 

A módszer jellemzői 

Kivitelezési idő 12 perc 

Kiegészítő felszerelés Nem szükséges 

Eredmények 
Koch-bacilus és egyéb savrezisztens 
elemek Piros 

Háttérkontraszt Világoskék 

Reagensek 

A) Karbolfuxin oldat 500 ml 

B) Differenciáló savas puffer 2 x 500 ml 

C) Metilénkék oldat 500 ml 

Tárolás 

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

Tárolási hőmérséklet: 15 -25 °C 

Stabilitás 
Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárat 
időpontjáig jónak és újra használhatónak kell minősíteni, 
amennyiben helyesen tárolják. 

Érvényességi idő 2 év 

Figyelmeztetések és 
óvintézkedések 

A termékek besorolása 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELÜLV. SZ. INDOKLÁS KÖZZÉTÉTEL NAPJA 
001 Megfelel a 746 IVDR rendeletnek 2022.05.16. 
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