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BIO MARKING DYES 
Žymekliai chirurginėms riboms žymėti 

 
 
 
 

 
 
 

 
KODAS APRAŠAS PAKUOTĖ 

05-014-240 240 ml buteliukas, mėlyna     1 x 240 ml 
05-015-240 240 ml buteliukas, juoda 1 x 240 ml 
05-016-240 240 ml buteliukas, žalia 1 x 240 ml 
05-017-240 240 ml buteliukas, geltona 1 x 240 ml 
05-018-240 240 ml buteliukas, oranžinė 1 x 240 ml 
05-019-240 240 ml buteliukas, raudona 1 x 240 ml 
05-020-240 240 ml buteliukas, violetinė 1 x 240 ml 
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BENDROJI INFORMACIJA 
 
 
 
 
 
 

 
INSTRUKCIJOS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Išsamūs techniniai duomenys 

Specifikacijos  

Tikėtinas tikslas 
Gaminys citohistologiniams mėginiams, skirtiems optinei mikroskopijai, paruošti.  
Chirurginių ribų žymėjimas. 

 Džiuvimo trukmė kambario temperatūroje 2-3 minutės 

Pakuotė 
Pirminė talpyklė: talpyklė iš balto PP. Antrinė talpyklė: kartoninė dėžutė. Etiketė: Mechaniniam 
poveikiui, vandeniui, alkoholiui ir tirpikliams atspari PVC etiketė. Atsparus braižymui, vandeniui 
ir alkoholiui rašalas. 

Laikymas 

Laikymas Laikyti preparatą 15–25 °C temperatūroje. Laikyti talpykles sandariai uždarytas. 

Laikymo temperatūra 15–25 °C 

Stabilumas Atidarius, jeigu gaminys laikytas teisingai, jį galima naudoti iki tinkamumo datos. 

Tinkamumas 1 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 Atliekas tvarkyti pagal MSDL; vadovautis visais valstybės ir regiono aplinkosaugos teisės aktais 
dėl atliekų šalinimo. 
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Dažikliai, skirti išpjautiems chirurginiams tyriniams identifikuoti ir tinkamai nukreipti 
išvengiant kraujavimo, spalvų pokyčių arba išblukimo, nenaudojant dažymo fiksatyvų ir 
tirpiklių, kurių reikia audiniams apdoroti. Biožymėjmo dažikliai netoksiški, pagaminti iš 
natūralios kilmės polimerų. 
 

1. Prieš naudojimą buteliuke pakratykite; 
2. Jeigu mėginys šviežias (nefiksuotas), dažiklis naudojamas ant 

audinio, tiesiai iš buteliuko arba teptuku. LEISKITE PADŽIŪTI 2–
3 MINUTES, TADA FIKSUOKITE FORMALINU. Jeigu tyrinys fiksuotas, 
pašalinkite nuo audinio paviršiaus fiksatyvo perteklių ir naudokite 
dažiklį kaip ant šviežio audinio; 

3. Dažikliai rišasi su audinio paviršiumi kambario temperatūroje (15–
30 °C) per 2–3 minutes; 

4. panaudoję, buteliuką uždarykite, kad negaruotų.  
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