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BIO MARKING DYES 

Határolás kijelölők 
 

 

 
 
 
 

KÓD LEÍRÁS KISZERELÉS UDI-DI 
05-014-030-1 30 ml-es palackok kiöntő csőrrel, kék 1 x 30 ml 08034120276245 
05-015-030-1 30 ml-es palackok kiöntő csőrrel, fekete 1 x 30 ml 08034120276276 
05-016-030-1 30 ml-es palackok kiöntő csőrrel, zöld 1 x 30 ml 08034120276306 
05-017-030-1 30 ml-es palackok kiöntő csőrrel, sárga 1 x 30 ml 08034120276337 
05-018-030-1 30 ml-es palackok kiöntő csőrrel, narancssárga 1 x 30 ml 08034120276368 
05-019-030-1 30 ml-es palackok kiöntő csőrrel, piros 1 x 30 ml 08034120276399 
05-020-030-1 30 ml-es palackok kiöntő csőrrel, lila 1 x 30 ml 08034120276429 

 
 
 

  
In vitro orvosdiagnosztikai eszköz 
IVD az A osztályban, Reg. EU 2017/746 
Basic UDI: 080341202W01030799BM 

  

Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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A sebészeti határolás azonosítására és tájolására használt színező 
anyagok, amelyeket színeltérések vagy fakulás nélküli határok 
meghatározására és a fixáláshoz és feldolgozáshoz használt 
oldószerek festése nélkül alakítottak ki.  
A Bio Marking Dyes nem mérgező, polimer alapú természetes színező 
anyagok, és nem igényelnek fixáló oldatba történő merítést. 
 

1. Használat előtt rázza fel a palackot; 
2. Ha friss (nem fixált) mintán használják, a színező anyagot 

közvetlenül vagy ecsettel vigye fel a festendő szövetrészre.  
Megjegyzés: HAGYJA SZÁRADNI 2-3 PERCIG, ÉS 
FORMALINBAN FIXÁLJA; 

3. Ha a minta már fixálva van, óvatosan távolítsa el a felesleges 
fixálószert a szövet felületéről, majd folytassa a műveletet, mint 
friss minta esetében; 

4. A színező anyagok a minta felületéhez kötődnek, lehetővé téve, 
hogy szobahőmérsékleten (15–30 °C) 2-3 perc alatt 
megszáradjanak; 

5. Használat után zárja le a palackot, hogy megakadályozza a 
tartalmának elpárolgását. 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 

 
 
 
 

 
 
 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Műszaki jellemzők 

Részletezés  

Rendeltetés Szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez.  
A sebészeti határok jelölése. 

 Száradási idő környezeti hőmérsékleten 2-3 perc 

Csomagolás 
Elsődleges tárolóedény: 30 ml-es fehér PP palack. Másodlagos tárolóedény: zárt 
kartondoboz. Címke: kopásnak, víznek, alkoholnak és oldószereknek ellenálló PVC-ből. 
Karcolásálló, víznek és alkoholnak ellenálló tinta. 

Tárolás 

Tárolás Tárolja 15-25 °C-on. Tartsa jól lezárva a tárolóedényeket. 

Tárolási hőmérséklet 15-25 °C 

Stabilitás A kinyitás után a feltüntetett lejárat időpontjáig jó, amennyiben helyesen tárolják. 

Érvényességi idő 1 év 

Figyelmeztetések 
és óvintézkedések 

A termék besorolása 

A termék egészségügyi szakemberek által történő, professzionális laboratóriumi 
használatra készült. 
Használat előtt rázza fel. Ne használja betegeken. Használat közben kesztyű használata 
javasolt. Figyelmesen olvassa el a címkén található információkat 
(veszélyszimbólumok, kockázati és biztonsági mondatok), és mindig olvassa el a 
biztonsági adatlapot. Ne használja sérült elsődleges tárolóedény esetén. 
Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano spa és az illetékes hatóságok 
haladéktalan tájékoztatása. 

Ártalmatlanítás A helyi előírásoknak megfelelően a műszaki adatlapon feltüntetett információk szerint 
ártalmatlanítsa. 
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