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BIO MARKING DYES 

Markörer för kirurgiska marginaler 
 
 
 

 
 
 

 
KOD BESKRIVNING FÖRPACKNING UDI-DI 

05-014-030-1 30 ml flaska med droppare, blå 1 x 30 ml 08034120276245 
05-015-030-1 30 ml flaska med droppare, svart 1 x 30 ml 08034120276276 
05-016-030-1 30 ml flaska med droppare, grön 1 x 30 ml 08034120276306 
05-017-030-1 30 ml flaska med droppare, gul 1 x 30 ml 08034120276337 
05-018-030-1 30 ml flaska med droppare, orange 1 x 30 ml 08034120276368 
05-019-030-1 30 ml flaska med droppare, röd 1 x 30 ml 08034120276399 
05-020-030-1 30 ml flaska med droppare, lila 1 x 30 ml 08034120276429 

 
 

 Diagnostik in vitro – Medicinsk enhet 
IVD Klass A, Förord. UE 2017/746 
Basic UDI: 080341202W01030799BM 

 Tillverkare: Bio-Optica Milano S.p.A. 

 
 

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


     
 
               Datablad  

                

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Tel: +39 02.21.27.13.1 - Fax Italien: +39 02.21.53.000 - Fax Export: +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

 

2 

Utgivningsdatum: 03/11/2022 
Rev. 002 

ALLMÄN INFORMATION 
 
 
 
 
 
 

 
INSTRUKTIONER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tekniska detaljer 

Specifikationer  

Avsedd användning 
Produkt för beredning av cytohistologiska prover för optisk mikroskopi.  
Märkning av kirurgiska marginaler. 

 Torktid vid rumstemperatur: 2-3 minuter 

Förpackning 
Primär behållare: behållare i vit PP. Sekundär behållare: kartonglåda. Etikett: PVC-etikett med 
resistens mot slitage, vatten, alkohol och lösningsmedel. Repsäker bläckresistent mot vatten 
och alkohol. 

Förvaring 

Förvaring Förvara preparatet vid 15-25 °C. Håll behållare tätt förslutna. 

Förvaringstemperatur 15-25 °C 

Stabilitet Efter öppning kan produkten användas fram till utgångsdatumet, vid korrekt förvaring. 

Validitet 1 år 

Varning 
Produktklassificering 

Produkten är avsedd för professionellt laboratoriebruk av kvalificerad hälsovårdspersonal. 
Läs noga informationen på etiketten (farosymboler, risk- och säkerhetsfraser) och konsultera 
alltid säkerhetsdatabladet. Använd inte produkten om den primära behållaren är skadad. 
I händelse av en allvarlig olycka rekommenderar vi att du omedelbart informerar Bio-Optica 
Milano S.p.A och berörda myndigheter. 

Kassering Avfall enligt MSDS: följ alla nationella och lokala miljöbestämmelser om avfallshantering. 

 
 
 

REVISIONSNUMMER ORSAK REVISIONSDATUM 

001 Justering av förordning UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 
002 Kodgranskning 03/11/2022 

 

Färgämnen för identifiering och orientering av exciderade kirurgiska prover formulerade 
för att definiera marginaler utan blödning, färgändring eller blekning och utan att färga 
fixativ och lösningsmedel som används för vävnadsbearbetning. Bio Marking Dyes är 
ogiftiga och tillverkade av polymerer av naturligt ursprung. 
 

1. Skaka flaskan före användning. 
2. För färska prover (ännu ej fixerade), tillsätt färgämnet på vävnaden, 

direkt från flaskan eller med hjälp av en borste. LÅT TORKA 2-3 
MINUTER OCH FIXERA I FORMALIN. För fixerade prover, avlägsna 
överflödigt fixativ från vävnadsytan och tillsätt färgämnet som på ett 
färskt prov. 

3. Färgämnena binder vid vävnadsytan vid rumstemperatur (15-30 °C) 
på 2-3 minuter. 

4. Efter användning, stäng flaskan för att undvika evaporation.  
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