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BIO MARKING DYES 
Znaczniki do oznaczania cięć chirurgicznych 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
KOD OPIS OPAKOWANIE UDI-DI 

05-014-240 Butelka o poj. 240 ml, niebieski     1 x 240 ml 08034120276252 
05-015-240 Butelka o poj. 240 ml, czarny 1 x 240 ml 08034120276283 
05-016-240 Butelka o poj. 240 ml, zielony 1 x 240 ml 08034120276313 
05-017-240 Butelka o poj. 240 ml, żółty 1 x 240 ml 08034120276344 
05-018-240 Butelka o poj. 240 ml, pomarańczowy 1 x 240 ml 08034120276375 
05-019-240 Butelka o poj. 240 ml, czerwony 1 x 240 ml 08034120276405 
05-020-240 Butelka o poj. 240 ml, fioletowy 1 x 240 ml 08034120276436 

 
 
 
              

         Diagnostyka in vitro (IVD) — wyrób medyczny              Producent: Bio-Optica Milano S.p.A. 
 IVD Klasy A, Rozp. UE 2017/746 
          Basic UDI: 080341202W01030799BM 
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1. Przed użyciem należy wstrząsnąć butelką; 
2. W przypadku świeżych próbek (jeszcze nie utrwalonych) nałóż 

barwnik na tkankę, bezpośrednio z butelki lub za pomocą pędzelka. 
POZOSTAW DO WYSCHNIĘCIA PRZEZ 2-3 MINUTY, A NASTĘPNIE 
UTRWAL W FORMALINIE; W przypadku preparatów utrwalonych 
należy usunąć nadmiar utrwalacza z powierzchni tkanki i nanieść 
barwnik jak na świeżej próbce; 

3. Barwniki wiążą się z powierzchnią tkanki w temperaturze 
pokojowej (15–30°C) w ciągu 2-3 minut.; 

4. Po zakończeniu używania należy zamknąć butelkę, aby uniknąć 
wyparowania.  

 

INFORMACJE OGÓLNE 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUKCJE 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Szczegóły techniczne 

Specyfikacja 
techniczna  

Zakładane użycie 
Produkt do przygotowania próbek cytohistologicznych do mikroskopii optycznej.  
Znaczniki do oznaczania cięć chirurgicznych. 

 Czas schnięcia w temperaturze pokojowej: 2–3 minuty 

Opakowanie 
Pojemnik główny: pojemnik z białego PP. Pojemnik dodatkowy: karton. Etykieta: Etykieta z PVC 
odporna na ścieranie, wodę, alkohol i rozpuszczalniki. Tusz odporny na zarysowania, wodę i 
alkohol. 

Przechowywa
nie 

Przechowywanie Preparat przechowywać w 15-25°C. Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte. 

Temperatura 
przechowywania 

15–25°C 

Stabilność Po otwarciu nadaje się do ponownego użycia aż do upływu terminu ważności w przypadku 
prawidłowego użytkowania. 

Ważność 1 rok 

Ostrzeżenie 
Klasyfikacja produktu 

Produkt jest przeznaczony do profesjonalnego użytku laboratoryjnego dla pracowników służby 
zdrowia. 
Należy uważnie przeczytać informacje na etykiecie (symbole niebezpieczeństwa, zwroty 
wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty dotyczące bezpieczeństwa) i zawsze zapoznać się z kartą 
charakterystyki. Nie używać, jeśli pojemnik główny jest uszkodzony. 
W razie poważnego wypadku należy natychmiast powiadomić Bio-Optica Milano S.p.A i 
właściwe władze. 

Utylizacja Odpad zgodnie z kartą charakterystyki materiału: przestrzegać wszystkich krajowych i lokalnych 
przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie usuwania odpadów. 

 
NUMER WERSJI PRZYCZYNA DATA WYDANIA 

001 Dostosowanie do rozporządzenia UE 2017/746 16/05/2022 
 

Barwniki do identyfikacji i orientacji wyciętych próbek chirurgicznych, opracowane w 
celu określenia granic bez powodowania krwawienia, zmiany koloru lub blaknięcia oraz 
bez barwienia utrwalaczy i rozpuszczalników stosowanych do przetwarzania tkanek. 
Barwniki do znakowania biologicznego są nietoksyczne i wykonane z polimerów 
pochodzenia naturalnego. 
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