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BIO MARKING DYES 

Markører til kirurgiske marginer 
 
 
 

 
 
 

 
KODE BESKRIVELSE EMBALLAGE UDI-DI 

05-014-030-1 30 ml flaske med dropper, blå 1 x 30 ml 08034120276245 
05-015-030-1 30 ml flaske med dropper, sort 1 x 30 ml 08034120276276 
05-016-030-1 30 ml flaske med dropper, grøn 1 x 30 ml 08034120276306 
05-017-030-1 30 ml flaske med dropper, gul 1 x 30 ml 08034120276337 
05-018-030-1 30 ml flaske med dropper, orange 1 x 30 ml 08034120276368 
05-019-030-1 30 ml flaske med dropper, rød 1 x 30 ml 08034120276399 
05-020-030-1 30 ml flaske med dropper, lilla 1 x 30 ml 08034120276429 

 
 

 In-vitro diagnose – medicinsk enhed 
IVD klasse A, reg. UE 2017/746 
Basic UDI: 080341202W01030799BM 

 Producent: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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GENERELLE OPLYSNINGER 

 
 
 
 
 
 
 

INSTRUKTIONER 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniske oplysninger 

Specifikationer  

Forventet formål 
Produkt til forberedning af cyto-histologiske prøver til optisk mikroskopi.  
Markører til kirurgiske marginer. 

 Tørretid ved rumtemperatur: 2-3 minutter 

Emballage 
Primær beholder: beholder i hvid PP. Sekundær beholder: papboks. Etiket: Slid-, vand-, alkohol- 
og opløsningsmiddelsresistent PVC-etiket. Ridsefast blæk, der er resistent over for vand og 
alkohol. 

Opbevaring 

Opbevaring Opbevar ved 15 - -25 °C. Hold beholderne tætlukkede. 

Opbevaringstemp
eratur 

15-25 °C 

Stabilitet Efter den første åbning kan det genbruges indtil udløbsdatoen, hvis det opbevares korrekt. 

Gyldighed 1 år 

Advarsel 

Produktklassificeri
ng 

Produktet er beregnet til brug i et professionelt laboratorium af sundhedsprofessionelle. 
Læs omhyggeligt oplysningerne på mærkatet (faresymboler, risiko- og sikkerhedsfraser), og læs 
altid sikkerhedsdatabladet. Må ikke bruges hvis den primære beholder er beskadiget. 
I tilfælde af en alvorlig ulykke anbefaler vi, at du omgående informerer Bio-Optica Milano S.p.A 
samt de kompetente myndigheder. 

Bortskaffelse Affald i henhold til MSDS, overhold alle statslige og lokale miljøbestemmelser vedrørende 
bortskaffelse af affald. 

 
 

REVISION nr. ÅRSAG REVISIONSDATO 

001 Justering af bestemmelse UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 
002 Kodegennemgang 03/11/2022 

 

Farvestoffer til identifikation og orientering af udskårne kirurgiske prøver 
formuleret til at definere marginer uden blødning, ændring af farve eller falmning 
og uden farvning af fikseringsmidler og opløsningsmidler, der bruges til 
vævsbehandling. Bio mærkningsfarvestoffer er giftige, fremstillet af polymerer af 
naturlig oprindelse. 
 

1. Ryst flasken før brug; 
2. For friske prøver (som endnu ikke er fikseret), påføres farvestoffet 

på vævet, direkte fra flasken eller ved hjælp af en børste. LAD DET 
TØRRE I 2-3 MINUTTER OG FIKSER I FORMALIN; ved fikserede 
prøver skal du fjerne overskydende fikseringsmiddel fra 
vævsoverfladen og påføre farven som på en frisk prøve. 

3. Farvestofferne bindes til vævsoverfladen ved stuetemperatur 
(15-30 °C) på 2-3 minutter; 

4. Luk flasken efter brug, for at undgå fordampning.  
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