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BIO MARKING DYES 

Marcadores para margens 
 

 
 

 
 
 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO EMBALAGEM UDI-DI 
05-014-030-1 Frasco de 30 ml com bico dispensador, azul 1 x 30 ml 08034120276245 
05-015-030-1 Frasco de 30 ml com bico dispensador, preto 1 x 30 ml 08034120276276 
05-016-030-1 Frasco de 30 ml com bico dispensador, verde 1 x 30 ml 08034120276306 
05-017-030-1 Frasco de 30 ml com bico dispensador, amarelo 1 x 30 ml 08034120276337 
05-018-030-1 Frasco de 30 ml com bico dispensador, laranja 1 x 30 ml 08034120276368 
05-019-030-1 Frasco de 30 ml com bico dispensador, vermelho 1 x 30 ml 08034120276399 
05-020-030-1 Frasco de 30 ml com bico dispensador, roxo 1 x 30 ml 08034120276429 

 
  

Dispositivo médico-diagnóstico in vitro 
IVD na Classe A, Reg. UE 2017/746 
Basic UDI: 080341202W01030799BM 

  
 
Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Corantes utilizados para a identificação e a orientação das margens cirúrgicas, 
formulados para definir as margens sem variações de cor nem desvanecimentos e sem 
manchar os solventes usados na fixação e processamento.  
Os Bio Marking Dyes são atóxicos, à base de polímeros de origem natural e não 
necessitam de passagens em soluções de fixação. 

1. Agite o frasco antes da utilização; 
2. Se usar numa amostra fresca (não fixada), aplique o corante na porção de tecido 

a corar, diretamente ou com o auxílio de um pincel.  
NB: DEIXE SECAR DURANTE 2-3 MINUTOS E FIXE EM FORMALINA; 

3. Caso a amostra já esteja fixada, remova delicadamente o excesso de fixador da 
superfície do tecido e, em seguida, proceda conforme no caso de uma amostra 
fresca; 

4. Os corantes ligam-se à superfície da amostra deixando secar à temperatura 
ambiente (15-30°C) durante 2-3 minutos; 

5. No fim da utilização, volte a fechar o frasco para evitar a evaporação dos 
conteúdos. 

 

NOTAS GERAIS 
 

 
 
 
 

 
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especificações técnicas 

Especificações  

Fim previsto Processamento de amostras histológicas a examinar em microscopia ótica.  
Marcação das margens cirúrgicas. 

 Duração da secagem à T ambiente 2-3 minutos 

Embalagem 
Recipiente primário: frasco em PP branco de 30 ml. Recipiente secundário: caixa 
fechada de cartão. Rótulos: em PVC resistentes ao desgaste e água, álcool, solventes. 
Tinta antirriscos resistente à água e ao álcool. 

Conservação 

Armazenamento Conserve a 15-25°C. Mantenha as embalagens devidamente fechadas. 

Temperatura de 
armazenamento 

15-25°C 

Estabilidade Após a abertura, é válido e reutilizável até à expiração, se corretamente conservado. 

Validade 1 ano 

Advertências 
e precauções 

Classificação do produto 

O produto destina-se à utilização profissional de laboratório para profissionais de 
saúde. 
Agite antes de usar. Não utilize nos pacientes. É recomendável usar luvas durante a 
manipulação. Leia atentamente as informações contidas na etiqueta (símbolos de 
perigo, frases de risco e de segurança) e consulte sempre a ficha de segurança. Não 
utilize caso a embalagem primária esteja danificada. 
É recomendável, em caso de incidente grave, de informar imediatamente a Bio-Optica 
Milano spa e as autoridades competentes. 

Eliminação Elimine em conformidade com o previsto na ficha de segurança, segundo a legislação 
em vigor. 
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