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Adatlap 

Papanicolaou EA65 
citoplazmatikus színezőanyag 

 
In vitro orvosdiagnosztikai eszköz 
BASIC UDI: 080339762W01030708X8 
IVD az A osztályban, Reg. EU 2017/746 

 
 

Kód Értékesítési UDI-DI 
05-12017 500 ml 08033976232771 
05-12017/L 1 l 08033976232788 

 
 

Csomagolás - 05-12017 
Elsődleges tárolóedény: nagy sűrűségű polietilén flakon (PEHD). Hasznos térfogat 500 ml. 
Fedő fehér szín. PEHD dugó tökéletesen záró tömítéssel. 
 
- 05-12017/L 
Elsődleges tárolóedény: nagy sűrűségű polietilén flakon (PEHD). Hasznos térfogat 1 l. Fedő 
fehér szín. PEHD dugó tökéletesen záró tömítéssel. 
 
Kopásnak és víznek, alkoholnak oldószereknek ellenálló PVC címkék. Karcálló, víznek és 
alkoholnak ellenálló tinta. 
 

Rendeltetés Készítmény a következő minták előkészítéséhez: nőgyógyászati minták, vizeletcitológia, 
tűaspirációk, köpet, appozíciók és hörgőmosások, optikai mikroszkóp alatt vizsgálva. 
 

Alkalmazás Citoplazmatikus színezőanyag a Papanicolaou módszer számára. Ez a módszer a 
nőgyógyászati citodiagnosztikában használatos leginkább, és szubsztrátumként a hüvely 
hámjáról levett sejteket használja. 
A festési módszer végrehajtásához a Papanicolaou Harris Hematoxilin és Papanicolaou 
OG6 reagensekre van szükség. 
 

Elv A Papanicolaou módszer 3 színezőoldatot irányoz elő: a Harris hematoxilin következtében 
létrejövő kék sejtmagszínezéshez az EA65 polikróm-keverék által létrehozott 
citoplazmatikus festés társul, amely lehetővé teszi a sejtek és az eozinofil elemek 
megkülönböztetését a cianofilektől. Az OG6 oldat egészíti ki a módszer sokszínűségét, 
miután megfesti a keratinizált elemeket. 
 

Módszer 1) Etanol 95°, 2 perc 
2) Desztillált víz, 2 perc 
3) Harris hematoxilin, 1 perc 
4) Folyó víz, 5 perc 
5) Etanol 95°, 15 másodperc 
6) OG 6, 2 perc 
7) Etanol 95°, 15 másodperc (2-szer) 
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Adatlap 

8) EA 65, 5 perc 
9) Etanol 95°, 15 másodperc 
10) Abszolút etanol, 30 másodperc (2-szer) 
11) Xilén vagy Bio Clear, 2 perc (2-szer) 
 

Eredmények Kék-lila : sejtmagok 
Cianofil citoplazma : kék-zöld 
Eozinofil citoplazma : rózsaszín 
Keratinizált citoplazma : rózsaszíntől narancssárgáig 

Alkotóelemek Alkotóelemek CAS CE Index 

Eozin Y 17372-87-1 241-409-6 - 

Fényzöld 5141-20-8 225-906-5 - 

Foszfor-volfrámsav 12501-23-4 - - 

Finometanol 95° 64-17-5 200-578-5 603-002-00-5 

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

Tárolás Tárolja a preparátumot 15–30 °C-on. Tartsa jól lezárva a tárolóedényeket. 
 

Stabilitás Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárat időpontjáig jónak és újra 
használhatónak kell minősíteni, amennyiben helyesen tárolják. A termék érvényességi 
ideje: 2 év. 
 

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