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BIO MARKING DYES 
Värvid resektsioonijoone tähistamiseks 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
KOOD KIRJELDUS PAKEND UDI-DI 

05-014-240 240 ml pudel, sinine     1 x 240 ml 08034120276252 
05-015-240 240 ml pudel, must 1 x 240 ml 08034120276283 
05-016-240 240 ml pudel, roheline 1 x 240 ml 08034120276313 
05-017-240 240 ml pudel, kollane 1 x 240 ml 08034120276344 
05-018-240 240 ml pudel, oranž 1 x 240 ml 08034120276375 
05-019-240 240 ml pudel, punane 1 x 240 ml 08034120276405 
05-020-240 240 ml pudel, lilla 1 x 240 ml 08034120276436 
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ÜLDINE TEAVE 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUHISED 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tehnilised andmed 

Omadused  

Ettenähtud eesmärk 
Toode tsütohistoloogiliste proovide ettevalmistamiseks optilise mikroskoopia jaoks.  
Resektsioonijoonte tähistamine. 

 Kuivamisaeg toatemperatuuril: 2-3 minutit 

Pakend 
Primaarne mahuti: valge polüpropüleenist (PP) mahuti. Sekundaarne mahuti: pappkarp. 
Etikett: kulumis-, vee-, alkoholi- ja lahustikindel PVC-st etikett. Kriimustuskindel tint, mis on 
vastupidav veele ja alkoholile. 

Hoiustamine 

Hoiustamine Hoida valmistist temperatuuril 15–25° C. Hoida mahuteid tihedalt suletuna. 

Hoiustamistemperatu
ur 

15–25 °C 

Stabiilsus Pärast avamist on toode korrektse säilitamise korral korduskasutatav kõlblikkusaja lõpuni. 

Kõlblikkusaeg 1 aasta 

Hoiatus 

Toote klassifikatsioon 

Toode on mõeldud tervishoiutöötajatele professionaalseks laboratoorseks kasutamiseks. 
Lugege hoolikalt etiketil olevat teavet (ohusümbolid, riski- ja ohutuslaused) ning tutvuge alati 
ohutuskaardiga. Ärge kasutage toodet, kui primaarne mahuti on kahjustatud. 
Tõsise õnnetusjuhtumi korral soovitame sellest viivitamatult teavitada ettevõtet Bio-Optica 
Milano S.p.A ja asjakohaseid pädevaid asutusi. 

Kõrvaldamine Jäätmekäitlus vastavalt ohutuskaardile: järgige seoses jäätmete kõrvaldamisega kõiki riiklikke 
ja kohalikke keskkonnaeeskirju. 

 
MUUDATUSE NR PÕHJUS MUUDATUSE KUUPÄEV 

001 Määruse (EL) 2017/746 (IVDR) kohandamine 16/05/2022 
 

Värvained väljalõigatud kirurgiliste proovide identifitseerimiseks ja orienteerumiseks, mis 
on ette nähtud servade märgistamiseks ilma värvi jooksmise, värvimuutuste või 
pleekimiseta ning ilma koe töötlemiseks kasutatavate fiksaatorite ja lahustite 
värvumiseta. Bio Marking Dyes on mittemürgised ning valmistatud looduslikku päritolu 
polümeeridest. 
 

1. Loksutage pudelit enne kasutamist. 
2. Värskete (veel fikseerimata) proovide puhul kandke värvaine koele 

kas otse pudelist või pintsli abil. LASKE 2–3 MINUTIT KUIVADA JA 
FIKSEERIGE FORMALIINIS. Fikseeritud proovide puhul eemaldage 
koe pinnalt liigne fiksaator ja kandke sellele värvainet nagu värske 
proovi puhul. 

3. Värvained seonduvad koepinnaga toatemperatuuril (15–30 °C) 
2–3 minutiga. 

4. Kasutamist lõpetades sulgege pudel, et vältida aurustumist.  
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