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BIO MARKING DYES 

За маркиране на хирургически краища 
 
 
 

 
 
 

 
КОД ОПИСАНИЕ ОПАКОВКА UDI-DI 

05-014-030-1 30 ml бутилка с капкомер, синьо 1 x 30 ml 08034120276245 
05-015-030-1 30 ml бутилка с капкомер, черно 1 x 30 ml 08034120276276 
05-016-030-1 30 ml бутилка с капкомер, зелено 1 x 30 ml 08034120276306 
05-017-030-1 30 ml бутилка с капкомер, жълто 1 x 30 ml 08034120276337 
05-018-030-1 30 ml бутилка с капкомер, оранжево 1 x 30 ml 08034120276368 
05-019-030-1 30 ml бутилка с капкомер, червено 1 x 30 ml 08034120276399 
05-020-030-1 30 ml бутилка с капкомер, пурпурно 1 x 30 ml 08034120276429 

 
 

 IVD: Инвитро диагностика – медицинско изделие 
IVD от клас A, Регламент (ЕС) 2017/746 
Basic UDI: 080341202W01030799BM 

 Производител: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Багрила за маркиране и ориентиране на проби от хирургична ексцизия, 
разработени за очертаване на границите без разтичане, промяна на цвета или 
избледняване, както и без оцветяване на фиксаторите и разтворителите, 
използвани за обработка на тъканите. Багрилата за биомаркиране са нетоксични и 
са произведени от полимери с естествен произход. 

1. Разклатете бутилката преди употреба. 
2. За свежи проби (които още не са фиксирани), нанесете 

багрилото върху тъканта директно от бутилката или с помощта 
на четка. ОСТАВЕТЕ ДА ИЗСЪХНЕ ЗА 2 – 3 МИНУТИ И 
ФИКСИРАЙТЕ ВЪВ ФОРМАЛИН. За фиксирани проби, отстранете 
излишния фиксатор от повърхността на тъканта и нанесете 
багрилото така, като върху свежа проба. 

3. Багрилата се свързват с повърхността на тъканта на стайна 
температура (15 – 30°C) за 2 – 3 минути. 

4. След като приключите с багрилото, затворете бутилката, за да 
избегнете изпаряване.  

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
ИНСТРУКЦИИ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Технически данни 

Спецификации  

Предназначение Продукт за подготовка на цитохистологични проби за изследване с 
оптичен микроскоп.  За маркиране на хирургически краища. 

 Време за съхнене на стайна 
температура: 2 – 3 минути 

Опаковка 

Оригинален фабричен контейнер: бял контейнер от полипропилен (PP). 
Външен контейнер: картонена кутия. Етикет: PVC етикет, устойчив на 
износване, вода, спирт и разтворители. Мастило, устойчиво на изтриване, 
вода и спирт. 

Съхранение 

Съхранение Съхранявайте препарата при температура 15 – 25°C, в плътно затворени 
контейнери. 

Температура на съхранение 15 – 25°C 

Стабилност След отваряне продуктът може да се използва до изтичане на срока на 
годност, ако е правилно съхраняван. 

Годност 1 година 

Предупреждение 

Класификация на продукта 

Продуктът е предназначен за професионална лабораторна употреба от 
медицински специалисти. Прочетете внимателно информацията върху 
етикета (символите за опасност и текстовете за рисковете и безопасността) 
и винаги правете справка с информационния лист за безопасност. Не 
използвайте, ако оригиналната фабрична опаковка е повредена. 
В случай на сериозна злополука препоръчваме незабавно да информирате 
Bio-Optica Milano S.p.A и компетентните власти. 

Изхвърляне 
Изхвърлете съгласно инструкциите в информационния лист за безопасност 
(MSDS); спазвайте всички държавни и местни екологични разпоредби 
относно изхвърлянето на отпадъци. 
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