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BIO ZNAČICÍ BARVIVA 
Popisovače pro chirurgii 

 
 
 

 
 

 
 

KÓD POPIS BALENÍ UDI-DI 
05-014-030-1 30ml lahvička s kapátkem, modrá 1 x 30 ml 08034120276245 
05-015-030-1 30ml lahvička s kapátkem, černá 1 x 30 ml 08034120276276 
05-016-030-1 30ml lahvička s kapátkem, zelená 1 x 30 ml 08034120276306 
05-017-030-1 30ml lahvička s kapátkem, žlutá 1 x 30 ml 08034120276337 
05-018-030-1 30ml lahvička s kapátkem, oranžová 1 x 30 ml 08034120276368 
05-019-030-1 30ml lahvička s kapátkem, červená 1 x 30 ml 08034120276399 
05-020-030-1 30ml lahvička s kapátkem, purpurová 1 x 30 ml 08034120276429 

 
 

 Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro 
IVD, třída A, nařízení (EU) 2017/746 
Basic UDI: 080341202W01030799BM 

 Výrobce: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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1. Lahvičku před použitím protřepejte. 
2. U čerstvých vzorků (dosud nefixovaných) naneste barvivo na tkáň 

přímo z lahvičky nebo pomocí kartáčku. NECHEJTE 2–3 MINUTY 
ZASCHNOUT A FIXUJTE VE FORMALÍNU; u fixovaných vzorků 
odstraňte přebytečné množství fixačního prostředku z povrchu 
tkáně a naneste barvivo jako na čerstvý vzorek. 

3. Barviva se za 2–3 minuty navážou na povrch tkáně při pokojové 
teplotě (15–30 °C). 

4. Na konci použití lahvičku uzavřete, aby se zamezilo odpařování 
obsahu.  

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE 
 
 
 
 
 
 

POKYNY 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Technické podrobnosti 

Specifikace  

Zamýšlené použití 
Produkt pro přípravu cytohistologických vzorků pro optickou mikroskopii.  
Značení v chirurgii. 

 Doba sušení při pokojové teplotě: 2–3 minuty 

Balení 
Primární nádoba: nádoba z bílého PP. Sekundární nádoba: kartonová krabice. Štítek: Štítek 
z PVC odolný proti opotřebení, vodě, alkoholům a rozpouštědlům. Inkoust odolný proti 
poškrábání, odolávající vodě a alkoholům. 

Skladování 

Skladování Přípravek uchovávejte při teplotě 15–25 °C. Nádoby uchovávejte těsně uzavřené. 

Teplota skladování 15–25 °C 

Stabilita Po otevření lze produkt opakovaně používat až do data exspirace za podmínky správného 
skladování. 

Trvanlivost 1 rok 

Varování 

Klasifikace produktu 

Produkt je určen k profesionálnímu laboratornímu použití pro odborné zdravotnické 
pracovníky. 
Pečlivě si přečtěte informace na štítku (symboly nebezpečí, R-věty a S-věty) a vždy se seznamte 
s informacemi v bezpečnostním listu. Nepoužívejte, pokud je poškozený primární obal. 
V případě závažné nehody doporučujeme, abyste okamžitě informovali společnost Bio-Optica 
Milano S.p.A a příslušné úřady. 

Likvidace Odpad zlikvidujte podle bezpečnostního listu, dodržujte všechny národní a místní předpisy 
týkající se likvidace odpadů. 

 
 

Č. REVIZE DŮVOD DATUM REVIZE 

001 Novelizace nařízení (EU) 2017/746 – IVDR 16/05/2022 
002 Kontrola kódu 03/11/2022 

 

Barviva pro označování a orientaci resekovaných chirurgických vzorků navržený tak, 
aby vyznačovala okraje bez krvácení, změny barvy nebo blednutí a bez barvicích 
fixačních prostředků a rozpouštědel používaných při zpracovávání tkání. Bio značicí 
barviva jsou netoxická, vyrobená z polymerů přírodního původu. 
 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it

