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BIO MARKING DYES 

Coloranți pentru marcarea marginile chirurgicale 
 
 
 

 
 
 

 
COD DESCRIERE AMBALAJUL UDI-DI 

05-014-030-1 recipient de 30 ml cu picurător, albastru 1 x 30 ml 08034120276245 
05-015-030-1 recipient de 30 ml cu picurător, negru 1 x 30 ml 08034120276276 
05-016-030-1 recipient de 30 ml cu picurător, verde 1 x 30 ml 08034120276306 
05-017-030-1 recipient de 30 ml cu picurător, galben 1 x 30 ml 08034120276337 
05-018-030-1 recipient de 30 ml cu picurător, oranj 1 x 30 ml 08034120276368 
05-019-030-1 recipient de 30 ml cu picurător, roșu 1 x 30 ml 08034120276399 
05-020-030-1 recipient de 30 ml cu picurător, purpuriu 1 x 30 ml 08034120276429 

 
 Dispozitiv medical pentru diagnosticare in-vitro 

IVD (dispozitiv de diagnosticare in vitro)  
Clasa A, Reg. UE 2017/746 
Basic UDI: 080341202W01030799BM 

 Producător: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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INFORMAȚII GENERALE 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCȚIUNI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalii tehnice 

Specificații  

Scopul prevăzut 
Produs pentru prepararea probelor cito-histologice pentru microscopie optică.  
Marcarea marginilor chirurgicale 

 Timp de uscare la temperatura camerei: 2-3 minute 

Ambalaj 
Ambalaj primar: recipient din PP albă Ambalajul secundar: cutie de carton. Etichetă: Etichetă 
din PVC rezistentă la uzură, apă, alcool și solvenți. Cerneală anti-zgâriere, rezistentă la apă și la 
alcool. 

Depozitare 

Depozitare Depozitați preparatul la 15-25 °C. Păstrați recipientele bine închise. 

Temperatura de 
depozitare 

15-25 °C 

Stabilitate După deschidere, produsul este utilizabil până la data de expirare, dacă este depozitat corect. 

Valabilitate 1 an 

Avertizare 

Clasificarea 
produsului 

Produsul este destinat utilizării de către profesioniștii din domeniul medical în laboratoare 
profesioniste. 
Citiți cu atenție informațiile de pe etichetă (simbolurile de pericol, frazele de risc și de 
securitate) și consultați întotdeauna fișa cu date de securitate. Nu utilizați dacă recipientul 
primar este deteriorat. 
În caz de accident grav, vă recomandăm să informați imediat Bio-Optica Milano S.p.A și 
autoritățile competente. 

Eliminarea Deșeu conform FDS: respectați toate reglementările de mediu, de stat și locale, privind 
eliminarea deșeurilor. 

 
 

REVIZUIRE nr. MOTIV DATA REVIZUIRII 

001 Modificare a Regulamentului UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 
002 Revizuire a Codului 03/11/2022 

 

Coloranții pentru identificarea și orientarea probelor chirurgicale excizate formulați 
pentru a defini marginile fără sângerare, schimbarea sau pierderea culorii și fără fixativi 
pentru colorații și solvenți utilizați pentru procesarea țesutului. Coloranții pentru bio 
marcaje sunt netoxici, realizați din polimeri de origine naturală. 
 

1. Agitați flaconul înainte de utilizare; 
2. În cazul probelor proaspete (încă nefixate), aplicați colorantul pe 

țesut, direct din flacon sau cu ajutorul unei pensule. LĂSAȚI SĂ SE 
USUCE 2-3 MINUTE ȘI FIXAȚI ÎN FORMOL; În cazul probelor fixate, 
eliminați fixativul în exces de pe suprafața țesutului și aplicați 
colorantul la fel ca în cazul probelor proaspete; 

3. Coloranții se atașează de suprafața țesutului în 2-3 minute la 
temperatura camerei (15-30 °C); 

4. La terminarea utilizării, închideți flaconul pentru a preveni 
evaporarea.  
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