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Fast Pap 
05 - 12055 

 IVD  In vitro orvosdiagnosztikai készülék 
CND kód: W01030708 

elvégezhető tesztek száma ......... 300-500 
kivitelezési idő ............................. 3 perc 
a termék szavatossága ............... 1 év 
tárolási hőmérséklet .................... 15 -25°C 

Rendeltetés Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 

Alkalmazás Nőgyógyászati exfoliatív citológia, citológiai tűaspirációk és köpetek, intraoperatív citológia.  

Elv A módszer 2 színezőoldatot irányoz elő: a Harris hematoxilin következtében létrejövő kék 
sejtmagszínezéshez az IW3 polikróm-keverék által létrehozott citoplazmatikus festés társul, amely 
lehetővé teszi a sejtek és az eozinofil elemek megkülönböztetését a cianofilektől. 

Módszer 1) Desztillált víz        10 másodperc 
2) Sejtmagszínező anyag – Gill 3 Hematoxilin        45 másodperc 
3) Színváltoztatás folyó vízben    15 másodperc 
4) Dehidratáló - Unyhol    5 másodperc 
5) Citoplazmatikus színezőanyag - IW3 színezőoldat  1 perc 
6) Dehidratáló - Unyhol   5 másodperc 
7) Dehidratáló - Unyhol   5 másodperc 
8) Dehidratáló - Unyhol  5 másodperc 
9) Gőzölő - Bio-Clear         5 másodperc 
10) Gőzölő - Bio-Clear         5 másodperc 
11) Balzsam

Eredmények Sejtmagok....................................................................................................................................kék-ibolya 
Cianofil citoplazma......................................................................................................................... Kék-zöld 
Eozinofil citoplazma .................................................................................................................... Rózsaszín 
Keratinizált citoplazma......................................................................................... Rózsaszín-narancssárga 
Mikroorganizmusok..................................................................................................................... Kék-ibolya 
Vörösvértestek ......................................................................................................................     Piros-barna 

Reagensek A) Sejtmagszínező anyag – Gill 3 Hematoxilin ........................................................................1 x 500 ml
B) Citoplazmatikus színezőanyag - IW3 színezőoldat ............................................................1 x 500 ml
C) Dehidratáló – Unyhol (alkoholos keverék: izopropanol 75% - etanol 25%) ....................  1 x 2500 ml
D) Gőzölő - Bio-Clear  .......................................................................................................... 1 x 2500 ml

Figyelmeztetések és 
óvintézkedések 

A terméket rendeltetése szerint szakemberek használják. 
Figyelmesen olvassa el a címkén feltüntetett veszélyes anyagok osztályozására vonatkozó információkat. 
Mindig olvassa el a biztonsági adatlapot, ahol elérhetők a keverékkel kapcsolatos létrehozott 
kockázatokra, a használat közben alkalmazandó óvintézkedésekre, a véletlenszerű kifolyás esetén 
szükséges elsősegélyre és sürgősségi intézkedésekre vonatkozó információk. 
Ne használja sérült elsődleges tartóedény esetén. 

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

Stabilitás Az első kinyitás után a reagenst a feltüntetett lejárat időpontjáig jónak kell minősíteni, amennyiben 
helyesen tárolják.  
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Hulladékba helyezés Veszélyes hulladék; adja le erre specializálódott és felhatalmazott cégeknek, az érvényes törvényi 
előírások szerint. 

A forgalomba hozás időpontja: 2013. május 


