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BIO MARKING DYES 
Markery pre chirurgiu 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

KÓD OPIS BALENIE UDI-DI 
05-014-240 240 ml fľaštička, modrá     1 x 240 ml 08034120276252 
05-015-240 240 ml fľaštička, čierna 1 x 240 ml 08034120276283 
05-016-240 240 ml fľaštička, zelená 1 x 240 ml 08034120276313 
05-017-240 240 ml fľaštička, žltá 1 x 240 ml 08034120276344 
05-018-240 240 ml fľaštička, oranžová 1 x 240 ml 08034120276375 
05-019-240 240 ml fľaštička, červená 1 x 240 ml 08034120276405 
05-020-240 240 ml fľaštička, fialová 1 x 240 ml 08034120276436 

 
 
 
              

           Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro               Výrobca: Bio-Optica Milano S.p.A. 
  IVD, trieda A, nariadenie (EÚ) 2017/746  
          Basic UDI: 080341202W01030799BM 
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVOD NA POUŽITIE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technické podrobnosti 

Špecifikácie  

Zamýšľané použitie 
Produkt na prípravu cytohistologických vzoriek pre optickú mikroskopiu.  
Označenie chirurgických okrajov. 

 Doba sušenia pri izbovej teplote: 2–3 minúty 

Balenie 
Primárna nádoba: biela nádoba z PP. Sekundárna nádoba: kartónová škatuľa. Štítok: Štítok z 
PVC odolný proti opotrebovaniu, vode, alkoholom a rozpúšťadlám. Atrament odolný proti 
poškriabaniu, odolávajúci vode a alkoholom. 

Skladovanie 

Skladovanie Preparát uchovávajte pri teplote 15–25 °C. Nádoby uchovávajte tesne uzavreté. 

Teplota skladovania 15–25 °C 

Stabilita Po otvorení je možné produkt používať opakovane až do dátumu exspirácie za predpokladu 
správneho uchovávania. 

Trvanlivosť 1 rok 

Varovanie 

Klasifikácia produktu 

Produkt je určený na profesionálne laboratórne použitie pre odborných zdravotníckych 
pracovníkov. 
Pozorne si prečítajte informácie na štítku (symboly nebezpečenstva, R-vety a S-vety) a vždy sa 
oboznámte s informáciami uvedenými v karte bezpečnostných údajov. Nepoužívajte, ak je 
poškodený primárny obal. 
V prípade závažnej nehody odporúčame, aby ste okamžite informovali spoločnosť Bio-Optica 
Milano S.p.A. a príslušné úrady. 

Likvidácia Likvidujte v súlade s kartou bezpečnostných údajov a dodržiavajte všetky národné a miestne 
predpisy týkajúce sa likvidácie odpadov. 

 
Č. REVÍZIE DÔVOD DÁTUM REVÍZIE 

001 Novelizácia nariadenia (EÚ) 2017/746 – IVDR 16/05/2022 
 

Farbivá používané na identifikáciu a orientáciu vyrezaných chirurgických vzoriek sú 
formulované tak, aby umožňovali definovať okraje bez krvácania, zmeny farby alebo 
vyblednutia a bez zafarbenia fixačných prostriedkov a rozpúšťadiel používaných na 
spracovanie tkaniva. Farbivá Bio Marking Dyes sú netoxické a vyrobené z polymérov 
prírodného pôvodu. 
 

1. Pred použitím fľaštičku pretrepte; 
2. Ak používate na čerstvú (nefixovanú) vzorku, naneste farbivo na 

tkanivo priamo z fľaštičky alebo pomocou štetca. NECHAJTE 2–3 
MINÚTY SCHNÚŤ A 
 
FIXOVAŤ VO FORMALÍNE. Ak je vzorka už fixovaná, opatrne 
odstráňte z povrchu tkaniva prebytočný fixačný prostriedok a potom 
naneste farbivo ako v prípade čerstvej vzorky; 

3. Farbivá schnú pri izbovej teplote (15–30 °C), v priebehu 2–3 minút 
sa trvalo naviažu na povrch vzorky; 

4. Po použití fľaštičku uzavrite, aby ste zabránili odparovaniu jej obsahu.  
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