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XILENO GRAU HISTOLÓGICO 
 
 
 

 
 
 
 
 

CÓDIGO EMBALAGEM UDI-DI 

06-1304F Xileno de grau histológico – 5 l 08034120274807 

06-1304Q Xileno de grau histológico – 4 x 2,5 l 08034120274814 

450009 5 l (para processar B-PRO 450) – tampa verde 08034120278553 

 
 
 
 
 

 Dispositivo médico – diagnóstico in vitro 
IVD na Classe A, Reg. UE 2017/746 
EMDN: W01030799 

 Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 

 Basic UDI: 080341202W01030799BM   
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Xileno para histologia. 
 
 
 

DETALHES DO PRODUTO 
 
• Aspeto: líquido límpido sem partículas em suspensão 
• Densidade a 15°C, kg/l: 0,8700 (+/- 0,0050) 
• Cor APHA: máx 20 
• Humidade: máx. 0,05 % 
• Acidez: ausente 
• Início da destilação: min 137°C 
• Fim da destilação-Ponto de secagem: máx 143°C 
• Pureza (mistura isómeros de xileno) C8 aromáticos: mín 98,5% 
• Conteúdos NÃO aromáticos: máx 1,5% 
• Benzeno: máx 100 mg/kg 
• Enxofre: máx 5 mg/kg 
• Cor lavagem ácido: máx 6 
• Corrosão cobre: máx 1 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM 
 

Código Dimensões da embalagem (mm) Embalagem 

06-1304F, 450009 250 x 2 157 x 187 
Embalagem primária: frasco em polietileno resistente aos solventes 
(PE/EVOH). Capacidade útil 5 l. Cor branca de recobrimento. Tampa em 
PEHD com selo de vedação perfeita. 

06-1304Q 250 x 130 x 130 

Embalagem primária: frasco em polietileno tereftalato (PET). Capacidade 
útil 2,5 litros. Cor branca de recobrimento. Tampa em polietileno HD de 
vedação total com selo. A tampa anti-gota, para além de garantir uma 
vedação perfeita, permite uma distribuição precisa e limpa. 
Embalagem secundária: caixa de cartão 

As etiquetas são feitas em material resistente ao desgaste e à água, álcool, solventes. Tinta anti-riscos resistente à água e ao álcool. 
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Detalhes técnicos 
 

Especificações 

 
Fim previsto 

Preparado para o processamento de amostras histológicas a examinar em 
microscopia ótica. 

Aplicação 
Procedimentos do laboratório de anatomia patológica e citologia. É 
misturável com alcoóis (etanol, isopropanol, butanol), ceras e meios de 
montagem. 

Especificações técnicas 

Aspeto líquido límpido sem partículas 
em suspensão 

Densidade a 15°C, kg/l 0,8700 (+/- 0,0050) 

Pureza (misturas isómeros xileno) mín 98,5% 

Componentes Xileno mistura de isómeros CAS 1330-20-7 

Conservação 

Temperatura Conserve o preparado a ≤ 30°C. Mantenha as embalagens devidamente 
fechadas. 

Estabilidade 
Após a primeira abertura, o reagente deve considerar-se válido e 
reutilizável até à data de validade indicada, desde que seja corretamente 
conservado. 

Validade 3 anos 

Advertências 

Classificação do produto 

O produto destina-se à utilização profissional de laboratório para 
profissionais de saúde. 
O produto é classificado como perigoso. 
Leia atentamente as informações contidas na etiqueta (símbolos de 
perigo, frases de risco e de segurança) e consulte sempre a ficha de 
segurança. Não utilize caso a embalagem primária esteja danificada. 
É recomendável, em caso de incidente grave, de informar imediatamente 
a Bio-Optica Milano spa e as autoridades competentes. 

 
Eliminação 

Resíduo perigoso; entregue-o a empresas especializadas e autorizadas, 
segundo a legislação vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISÃO Nº MOTIVAÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO 
001 Conformidade com o Regulamento 746 IVDR 16/05/2022 
002 Inserindo novo código 29/12/2022 
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