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BIO MARKING DYES 
Μαρκαδόροι για χειρουργικά όρια 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ UDI-DI 
05-014-240 Φιάλη 240 ml, μπλε     1 x 240 ml 08034120276252 
05-015-240 Φιάλη 240 ml, μαύρη 1 x 240 ml 08034120276283 
05-016-240 Φιάλη 240 ml, πράσινη 1 x 240 ml 08034120276313 
05-017-240 Φιάλη 240 ml, κίτρινη 1 x 240 ml 08034120276344 
05-018-240 Φιάλη 240 ml, πορτοκαλί 1 x 240 ml 08034120276375 
05-019-240 Φιάλη 240 ml, κόκκινη 1 x 240 ml 08034120276405 
05-020-240 Φιάλη 240 ml, μοβ 1 x 240 ml 08034120276436 

 
 
 
              

          Ιατροτεχνολογικό διαγνωστικό προϊόν in vitro      Κατασκευαστής: Bio-Optica Milano S.p.A. 
  IVD σε Κατηγορία A, Reg. UE 2017/746  
          Basic UDI: 080341202W01030799BM 
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Χρωστικές για την ταυτοποίηση και τον προσανατολισμό των χειρουργικών δειγμάτων 
εκτομής, των οποίων η σύνθεση στοχεύει στον καθορισμό των περιθωρίων χωρίς 
αιμορραγία, αλλαγή χρώματος ή ξεθώριασμα και χωρίς να χρωματίζουν τα 
μονιμοποιητικά και τους διαλύτες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των 
ιστών. Οι χρωστικές Bio Marking Dyes είναι μη τοξικές, κατασκευασμένες από πολυμερή 
φυσικής προέλευσης. 
 

1. Ανακινήστε τη φιάλη πριν από τη χρήση. 
2. Για νωπά δείγματα (που δεν έχουν ακόμη μονιμοποιηθεί), εφαρμόστε 

τη χρωστική στον ιστό, απευθείας από τη φιάλη ή με τη βοήθεια 
πινέλου. ΑΦΗΣΤΕ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ ΓΙΑ 2-3 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 
ΣΕ ΦΟΡΜΑΛΙΝΗ. Για μονιμοποιημένα δείγματα, αφαιρέστε την 
περίσσεια του μονιμοποιητικού από την επιφάνεια του ιστού και 
εφαρμόστε τη χρωστική όπως στο νωπό δείγμα. 

3. Οι χρωστικές δεσμεύονται στην επιφάνεια του ιστού σε θερμοκρασία 
δωματίου (15-30 °C) σε 2-3 λεπτά. 

4. Στο τέλος της χρήσης, κλείστε τη φιάλη για να αποφύγετε την εξάτμιση.  
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Τεχνικές λεπτομέρειες 

Προδιαγραφές  

Αναμενόμενος 
στόχος 

Προϊόν για την παρασκευή κυτταροϊστολογικών δειγμάτων για οπτική μικροσκοπία.  
Σήμανση των χειρουργικών ορίων. 

 Χρόνος στεγνώματος σε θερμοκρασία δωματίου: 2-3 λεπτά 

Συσκευασία 
Πρωτεύων περιέκτης: περιέκτης από λευκό PP. Δευτερεύων περιέκτης: κουτί από χαρτόνι. 
Ετικέτα: ετικέτα PVC ανθεκτική σε φθορά, νερό, αλκοόλη και διαλύτες. Μελάνι ανθεκτικό στη 
χάραξη και στο νερό και την αλκοόλη. 

Αποθήκευση 

Αποθήκευση Αποθηκεύστε το παρασκεύασμα στους 15-25 °C. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. 

Θερμοκρασία 
αποθήκευσης 

15-25 °C 

Σταθερότητα Μετά το άνοιγμα, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης, εάν έχει 
αποθηκευτεί σωστά. 

Εγκυρότητα 1 έτος 

Προειδοποίηση 

Ταξινόμηση 
προϊόντος 

Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική εργαστηριακή χρήση για επαγγελματίες υγείας. 
Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες στην ετικέτα (σύμβολα κινδύνου, φράσεις κινδύνου και 
ασφάλειας) και συμβουλευτείτε πάντα το φύλλο δεδομένων ασφαλείας. Μην χρησιμοποιείτε 
το προϊόν, εάν ο πρωτεύων περιέκτης έχει υποστεί ζημιά. 
Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, συνιστούμε να ενημερώσετε αμέσως την Bio-Optica 
Milano S.p.A και τις αρμόδιες αρχές. 

Απόρριψη Απόβλητα σύμφωνα με το MSDS. Τηρήστε όλους τους κρατικούς και τοπικούς 
περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των απορριμμάτων. 
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