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Adatlap 

Új metilénkék 
 

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

 
 

Kód Értékesítési UDI-DI 
05-B14003 150 ml 08033976233563 

 
 

Csomagolás Elsődleges tárolóedény: nagy sűrűségű polietilén flakon (PEHD). Hasznos térfogat 150 ml. 
Fedő fehér szín. PEHD dugó tökéletesen záró tömítéssel. 
 
Kopásnak és víznek, alkoholnak oldószereknek ellenálló PVC címke. Karcolásálló, víznek és 
alkoholnak ellenálló tinta. 
 

Rendeltetés Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
 

Alkalmazás A retikulociták azonosítása és számlálása perifériás vérben. A vérben lévő paraziták 
azonosítása. Hüvelykenet értékelése. 
 

Elv Az új metilénkéket alkotó kémiai anyag szelektíven színezi a retikulocitákat, és lehetővé 
teszi azok kimutatását. 
 

Módszer A retikulociták számlálása és a paraziták azonosítás 
1) Keverjen össze egy rész (két csepp) vért egy rész színezőanyaggal egy fehérvérsejtek 

számlálására használt kémcsőben. 
2) Rázza fel a keveréket, és várjon 15–10 percet 
3) Helyezzen egy csepp szuszpenziót a tárgylemezre, kenje szét, és hagyja a levegőn 

megszáradni. 
4) Mikroszkóp alatt vizsgálja meg. 
 
Hüvelykenet 

1) Helyezzen 1–2 csepp színező anyagot közvetlenül a kenetre. 
2) A tárgylemez azonnal készen áll a leolvasásra (1 órán belül ajánlott elvégezni). 
 

Eredmények Retikulociták : kék 
Hüvelykenet : kék különböző árnyalatai 
 

Alkotóelemek Alkotóelemek CAS CE Index 

New metilénkék 6586-05-6 2295166 - 

Kálium-oxalát 6847-48-5 2095068 - 

Ioncserélt víz    

    

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it


 
 

 
 

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano 
Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italie +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 

Adatlap 

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

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FELÜLV. SZ. INDOKLAS KÖZZETETEL NAPJA 
001 Megfelel a 746 IVDR rendeletnek 16/05/2022 
 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it

	UDI-DI
	Értékesítési

