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КСИЛЕН ЗА ХИСТОЛОГИЯ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

КОД ОПАКОВКА UDI-DI 

06-1304F Ксилен за хистология – 5 литра 08034120274807 

06-1304Q Ксилен за хистология – 4 x 2,5 литра 08034120274814 

450009 5 l (til B-PRO 450 processor) – grøn skruehætte 08034120278553 

 
 
 
 
 

 IVD: Инвитро диагностика – медицинско изделие 
IVD от клас A, Регламент (ЕС) 2017/746 
EMDN: W01030799 

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

 Basic UDI: 080341202W01030799BM   
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Ксилен за хистология. 
 
 
 

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА 
 
 

• Външен вид: прозрачна течност, несъдържаща суспендирани частици 
• Цвят: APHA 20 max 
• Влажност: макс. 0,05% 
• Плътност при 15°C: 0,87 kg/l +/- 0,005 
• Киселинност: няма 
• Точка на кипене: 137°C мин. 
• Точка на изсъхване: 143°C макс. 
• Чистота (смес от изомери на ксилена) ароматни съединения C8: мин. 98,5% 
• Съдържание на ароматни съединения: макс. 1,5% 
• Бензен: макс. 100 mg/kg 
• Сяра: макс. 5 mg/kg 
• Резултат от теста с промиване с куселина (Acid-wash color): макс. 6 
• Корозията на медта: макс. 1 

 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПАКОВКАТА 
 
 

Код Размер на контейнера (mm) Опаковка 

06-1304F, 450009 250 x 2 157 x 187 
Оригинален фабричен контейнер: бутилка от полиетилен (PE/EVOH). 
Използваем обем 5 литра. Непрозрачен, бял цвят. Капачка от PEHD с 
идеално уплътнение. 

06-1304Q 250 x 130 x 130 

Оригинален фабричен контейнер: бутилка от полиетилентерефталат 
(PET). Използваем обем 2,5 литра. Непрозрачен, бял цвят. Капачка от 
полиетилен с висока плътност (HDPE), с идеално уплътнение. 
Капачката против прокапване, която има и идеално уплътнение, 
позволява прецизност и чистота при наливане. 
Външен контейнер: картонена кутия. 

Етикетите са изработени от материал, устойчив на износване, вода, спирт и разтворители. Мастило, устойчиво на изтриване, вода и 
спирт. 
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Технически данни 
 

Спецификации 

Предназначение Подготовка за изследване на хистологични проби с оптичен 
микроскоп. 

Принцип 
Лабораторни процедури по патологична анатомия и цитология. 
Смесва се със спиртове (етанол, изопропанол, бутанол), восъци и 
среди за поставяне върху предметни стъкла. 

Технически спецификации 

Външен вид 
прозрачна течност, 
несъдържаща суспендирани 
частици 

Плътност при 15°C, kg/l 0,8700 +/- 0,005 

Чистота (смес от изомери на 
ксилена) ароматни съединения C8 мин. 98,5% 

Компоненти Смес от изомери на ксилена CAS 1330-20-7 

Съхранение 

Температура на съхранение Съхранявайте препарата при температура ≤ 30°C, в плътно затворени 
контейнери. 

Стабилност След отваряне продуктът може да се използва отново до изтичане на 
срока на годност, ако е правилно съхраняван. 

Годност 3 години 

Предупреждение 

Класификация на продукта 

Продуктът е предназначен за професионална лабораторна употреба 
от медицински специалисти. 
Прочетете внимателно информацията върху етикета (символите за 
опасност и текстовете за рисковете и безопасността) и винаги правете 
справка с информационния лист за безопасност. Не използвайте, ако 
оригиналният фабричен контейнер е повреден. 
В случай на сериозна злополука препоръчваме незабавно да 
информирате Bio-Optica Milano S.p.A и компетентните власти. 

Изхвърляне 
Опасно вещество, консултирайте се със специализирана и 
упълномощена компания, в съответствие с действащото 
законодателство. 

 
 
 
 
 
 
 

РЕДАКЦИЯ № ОСНОВАНИЕ ДАТА НА РЕДАКЦИЯТА 
001 Корекция на Регламент (ЕС) 2017/746 за медицинските изделия 

за инвитро диагностика (IVDR) 
16/05/2022 

002 Въвеждане на нов код 29/12/2022 
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