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BIO MARKING DYES 

griezuma malu marķieri 
 
 
 

 
 
 

 
KODS APRAKSTS IEPAKOJUMS UDI-DI 

05-014-030-1 30 ml pudele ar pilinātāju, zilā krāsā 1 x 30 ml 08034120276245 
05-015-030-1 30 ml pudele ar pilinātāju, melnā krāsā 1 x 30 ml 08034120276276 
05-016-030-1 30 ml pudele ar pilinātāju, zaļā krāsā 1 x 30 ml 08034120276306 
05-017-030-1 30 ml pudele ar pilinātāju, dzeltenā krāsā 1 x 30 ml 08034120276337 
05-018-030-1 30 ml pudele ar pilinātāju, oranžā krāsā 1 x 30 ml 08034120276368 
05-019-030-1 30 ml pudele ar pilinātāju, sarkanā krāsā 1 x 30 ml 08034120276399 
05-020-030-1 30 ml pudele ar pilinātāju, purpursarkanā krāsā 1 x 30 ml 08034120276429 

 
 

 In vitro diagnostikas medicīnas ierīce 
IVD A klase, Reg. (ES) 2017/746 
Basic UDI: 080341202W01030799BM 

 Ražotājs: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Krāsvielas izgrieztu ķirurģisku paraugu identifikācijai un novietošanai, malu 
noteikšanai bez asiņošanas, krāsas maiņas un izbalēšanas, kā arī bez krāsošanas 
fiksatīviem un šķīdinātājiem, ko izmanto audu apstrādē. Biomarķēšanas krāsvielas ir 
atoksiskas, ražotas no dabiskas izcelsmes polimēriem. 
 

1. Pirms lietošanas sakratiet pudeli. 
2. Svaigiem paraugiem (kas vēl nav fiksēti) uzklājiet krāsvielu uz audiem, 

tieši no pudeles vai ar otiņas palīdzību. ATSTĀJIET NOŽŪT 2–
3 MINŪTES UN FIKSĒJIET FORMALĪNĀ; fiksētiem paraugiem 
noņemiet lieko fiksatīvu no audu virsmas un uzklājiet krāsvielu tāpat 
kā uz svaigiem paraugiem. 

3. Krāsvielas piesaistās audu virsmai istabas temperatūrā (15–30°C) 2–
3 minūšu laikā. 

4. Lietošanas beigās aizveriet pudeli, lai krāsviela neiztvaikotu.  
 

 
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 
 
 
 
 
 
 
INSTRUKCIJA 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tehniska informācija 

Specifikācijas  

Paredzētais mērķis 
Produkts paraugu sagatavošanai cito-histoloģiskai izmeklēšanai ar optiskās mikroskopijas 
palīdzību.  
Griezuma malu marķēšanai. 

 Nožūšanas laiks istabas temperatūrā: 2–3 minūtes 

Iepakojums 
Pirmējais iepakojums: baltas krāsas PP tvertne. Sekundārais iepakojums: kartona kaste. Etiķete: 
PVC etiķete ar noturību pret nodilumu, ūdeni, spirtu un šķīdinātājiem. Tinte ar noturību pret 
skrāpējumiem, aizsargā pret ūdeni un spirtu. 

Glabāšana 

Glabāšana Glabājiet preparātu 15–25°C temperatūrā. Tvertnēm jābūt cieši noslēgtām. 

Glabāšanas 
temperatūra 

15-25°C 

Stabilitāte Pēc atvēršanas lietojams atkārtoti līdz derīguma termiņa beigām, ja to pareizi glabā. 

Derīgums 1 gads 

Brīdinājums 

Produkta klasifikācija 

Produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai laboratorijās veselības aprūpes speciālistiem. 
Uzmanīgi izlasiet informāciju uz etiķetes (bīstamības simbolus, riska un drošības frāzes) un 
obligāti skatiet drošības datu lapu. Nelietot, ja ir bojāts pirmējais iepakojums. 
Smaga negadījuma gadījumā mēs iesakām nekavējoties informēt Bio-Optica Milano S.p.A un 
kompetentās iestādes. 

Iznīcināšana Iznīcināt atbilstoši norādījumiem materiālu drošības datu lapā; ievērot visus valsts un vietējos 
ar vidi saistītos noteikumus attiecībā uz bīstamo atkritumu iznīcināšanu. 

 
 

PĀRSKATĪTA IZDEVUMA Nr. IEMESLS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 

001 Regulas korekcija (ES) 2017/746 – IVDR 16/05/2022 
002 Koda pārskatīšana 03/11/2022 
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