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BIO MARKING DYES 

Margemarkers 
 
 
 

 
 
 
 

 
CODE BESCHRIJVING VERPAKKING UDI-DI 

05-014-030-1 fles van 30 ml met druppelaar, blauw 1 x 30 ml 08034120276245 
05-015-030-1 fles van 30 ml met druppelaar, zwart 1 x 30 ml 08034120276276 
05-016-030-1 fles van 30 ml met druppelaar, groen 1 x 30 ml 08034120276306 
05-017-030-1 fles van 30 ml met druppelaar, geel 1 x 30 ml 08034120276337 
05-018-030-1 fles van 30 ml met druppelaar, oranje 1 x 30 ml 08034120276368 
05-019-030-1 fles van 30 ml met druppelaar, rood 1 x 30 ml 08034120276399 
05-020-030-1 fles van 30 ml met druppelaar, paars 1 x 30 ml 08034120276429 

 
 

 In vitro diagnostiek – Medisch hulpmiddel 
IVD Klasse A, verord. (EU) 2017/746 
Basic UDI: 080341202W01030799BM 

 Fabrikant: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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1. De fles vóór gebruik schudden; 
2. Voor verse monsters (nog niet gefixeerd): kleurstof aanbrengen op 

het weefsel, rechtstreeks uit de fles of met behulp van een penseel. 
2-3 MINUTEN LATEN DROGEN EN FIXEREN IN FORMALINE; voor 
gefixeerde monsters verwijdert u het teveel aan fixeermiddel van 
het weefseloppervlak en brengt u de kleurstof op dezelfde wijze aan 
als op een vers monster; 

3. Bij kamertemperatuur (15-30°C) binden de kleurstoffen in 2-3 
minuten aan het weefseloppervlak; 

4. De fles na gebruik sluiten om verdamping te voorkomen.  
 

ALGEMENE INFORMATIE 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCTIES 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Technische details 

Specificaties  

Beoogd doel 
Product voor de preparatie van cyto-histologische monsters voor optische microscopie.  
Markering van chirurgische marges. 

 Droogtijd bij kamertemperatuur: 2-3 minuten 

Verpakking 
Primaire verpakking: houder in wit PP. Secundaire verpakking: kartonnen doos. Etiket: PVC-
label dat bestand is tegen slijtage, water, alcohol en oplosmiddel. Krasbestendige inkt, bestand 
tegen water en alcohol. 

Opslag 

Opslag Het preparaat bewaren bij 15-25 °C. De houders goed gesloten houden. 

Opslagtemperatuur 15-25°C 

Stabiliteit Na opening kan het product worden hergebruikt tot de uiterste houdbaarheidsdatum, mits het 
op de juiste manier wordt opgeslagen. 

Geldigheid 1 jaar 

Waarschuwi
ng 

Productclassificatie 

Het product is bedoeld voor professioneel laboratoriumgebruik door beroepsmensen in de 
gezondheidszorg. 
Lees de informatie op het etiket (gevaarsymbolen, risico- en veiligheidszinnen) zorgvuldig door 
en raadpleeg altijd het veiligheidsinformatieblad. Niet gebruiken als de primaire verpakking 
beschadigd is. 
Bij een ernstig ongeval raden wij u aan Bio-Optica Milano S.p.A en de bevoegde autoriteiten 
onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

Verwijdering Verwerking als afval volgens het veiligheidsinformatieblad van het product: neem alle 
nationale en lokale milieuvoorschriften met betrekking tot afvalverwijdering in acht. 

 
REVISIE nr. REDEN REVISIEDATUM 

001 Gewijzigde verordening (EU) 2017/746 - IVDR 16/05/2022 
002 Codebeoordeling 03/11/2022 

 

Kleurstoffen voor identificatie en oriëntatie van uitgesneden chirurgische monsters 
die zijn geformuleerd om marges te definiëren zonder bloeding, veranderende kleur 
of vervaging en zonder oplosmiddelen te vlekken die gebruikt zijn voor fixatie en 
verwerking. Bio Marking-kleurstoffen zijn a-toxisch, gemaakt van polymeren van 
natuurlijke herkomst. 
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