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KÓD LEÍRÁS TESZTSZÁM 
04-220923 Oil Red O 100 teszt 

 

 
 
 
 
              

In vitro orvosdiagnosztikai eszköz                Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD az A osztályban, Reg EU 2017/746  
UDI-DI: 08033976231514 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
A lipidek kimutatására ajánlott módszer 5 μm vastagságú kriosztatikus szövetmetszeteken. 
Fixálás: a foszfolipidek kevésbé oldódása érdekében formalin sóoldat vagy Baker-féle fixáló használata javasolt. 
 

ELV 
A zsírban oldódó Oil Red O színezőanyag szelektíven kötődik a sejt lipid struktúráihoz, míg az ezt követő hematoxilin színezés 
kimutatja a sejtmagokat 

 
MÓDSZER 

1) Helyezze a metszetet desztillált vízbe. 
2) Helyezze az A reagenst a tálba és merítse bele a metszetet 20 percre. 
3) Mossa le röviden forrásvízben. 
4) Csepegtesse le és helyezzen a metszetre 10 csepp B reagenst: hagyja hatni 30 másodpercig 
5) Forgassa 3 percig forrásvízben 
6) Csepegtesse le és rögzítse vizes rögzítőanyaggal 
 
Részletezés  

A módszer jellemzői 

Kivitelezési idő 25 perc 

Kiegészítő felszerelés Fedéllel ellátott üveg szövettani tálka 

Eredmények 
Zsírok: Fénylő piros 

Sejtmagok: Kék 

Reagensek 
A) Oil Red O oldat 100 ml 

B) Hematoxilin oldat 100 ml 

Tárolás 

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

Tárolási hőmérséklet: 15-25 °C 

Stabilitás 
Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárat időpontjáig 
jónak és újra használhatónak kell minősíteni, amennyiben helyesen 
tárolják. 

Érvényességi idő 2 év 

Figyelmeztetések és 
óvintézkedések 

A termékek besorolása 

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

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

 
 

FELÜLV. SZ. INDOKLÁS KÖZZÉTÉTEL 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

