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Aliejinis raudonis „OIL RED O“ 
 
 
 

  
Krūtis 

 
 
 
 
 

KODAS APRAŠAS TESTŲ SKAIČIUS 
04–220923 Aliejinis raudonis „Oil Red O“ 100 testų 

 

 
 
 
              

In vitro diagnostika. Medicinos priemonė                                            Gamintojas: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746 
UDI-DI: 08033976231514 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Preparatas citohistologiniams mėginiams, skirtiems optinei mikroskopijai, paruošti.  
Rekomenduojamas metodas lipidams 5 μm šaldytuose pjūviuose parodyti.  
Fiksavimas: rekomenduojama naudoti fiziologinio tirpalo formaliną arba Bakerio fiksatyvą, kad būtų išsaugoti fosfolipidai. 
 

PRINCIPAS 
 

„Oil red O“ tirpalas atrankiai dažo ląstelės lipidus, o hematoksilino tirpalas dažo branduolius. 
 

METODAS 
 
1) Įdėkite pjūvius į distiliuotą vandenį. 
2) Įpilkite reagento A į Coplino indą ir įmerkite objektinį stiklelį 20 minučių. 
3) Greitai nuplaukite vandentiekio vandeniu. 
4) Leiskite nulašėti skysčiui nuo objektinio stiklelio ir užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento B: palikite 30 sekundžių suveikti. 
5) Plaukite po tekančiu vandentiekio vandeniu 3 minutes. 
6) Leiskite nulašėti skysčiui nuo objektinio stiklelio ir uždenkite vandenine terpe. 
 
Išsamūs techniniai duomenys  

 
 
Metodo specifikacijos 

Procedūros trukmė 25 min. 

Papildoma įranga 1 stiklinis Coplino indas su dangteliu 

Rezultatai 
Lipidai: raudona 

Branduoliai: mėlyna 

Komponentai 
A) „Oil red O“ tirpalas 100 ml 

B) Hematoksilino tirpalas 100 ml 

Laikymas 

Laikymas Preparatą laikykite kambario temperatūroje. Laikyti talpykles 
sandariai uždarytas. 

Laikymo temperatūra 15–25 °C 

Stabilumas Pirmą kartą atidarytą gaminį, jeigu jis laikomas teisingai, galima 
naudoti iki tinkamumo datos. 

Tinkamumas 2 metai 

Įspėjimas 

Gaminio klasifikacija 

Gaminys skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams 
profesionalioje laboratorijoje. 
Atidžiai perskaitykite etiketėje nurodytą informaciją (pavojaus 
simbolius, rizikos ir saugos frazes) ir visada vadovaukitės saugos 
duomenų lapu. Nenaudokite, jeigu pirminė talpyklė pažeista. 
Sunkaus incidento atveju rekomenduojame nedelsiant 
informuoti bendrovę „Bio-Optica Milano S.p.A“ ir 
kompetentingas institucijas. 

Šalinimas Pavojingos atliekos: vadovaukitės visais valstybės ir regiono 
aplinkosaugos teisės aktais dėl atliekų šalinimo. 

 
 
 

REDAKCIJOS NR. PRIEŽASTIS PERŽIŪROS DATA 
001 Reglamento (EU) Nr. 2017/746 koregavimas – IVDR 2022-16-05 

 


