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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ  
ADHESIVE PLUS 

Με λευκό άκρο, συμβατό με εκτυπωτές θερμικής μεταφοράς 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΖΩΝΗ ΑΚΡΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ UDI-DI 
09-3000 Λευκό Τροχισμένο άκρο 90° Κοπή 45° 72 τμχ. 08034120273114 

 

 
 In Vitro διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν 

IVD Κατηγορία A, Reg. UE 2017/746 
 

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

 Basic UDI: 080341202W0503900201PY  Αναλώσιμες 
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Θετικά φορτισμένες αντικειμενοφόρες πλάκες μικροσκοπίου, τροχισμένο άκρο 90°, κομμένη γωνία 45°, καθαρές και 
απολιπασμένες, διαφανείς και χωρίς κανενός είδους επιλεκτική προσρόφηση. 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Η παραγωγή είναι πλήρως αυτοματοποιημένη με στόχο την εξάλειψη των ρύπων, της σκόνης, των ατελειών και των θραύσεων. 
Με αυτόν τον τρόπο η παραγωγή εγγυάται αντικειμενοφόρες πλάκες κανονικών διαστάσεων και επιφάνειας. 
Ανθεκτικό σε διαλύτες λευκό αμμοβολημένο άκρο.  
 
Συνιστώνται για χειροκίνητη χρώση IHC, αυτόματη χρώση IHC με την αυτόματη συσκευή χρώσης IHC Roche Ventana. Ιδανικές 
για χρήση σε χρώση H&E για συνήθεις και κατεψυγμένες τομές, όπως τομή λίπους, τομή εγκεφάλου και τομή οστών όπου 
απαιτείται ισχυρότερη προσκόλληση.  
 
Τεχνικά δεδομένα 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Διαστάσεις (25-25,5) mm x (75-75,5) mm 
Ύψος άκρου: 19,5 (±0,5) mm) 

Πάχος 1 – 1,1 mm 

Χημική σύνθεση 

Εξαιρετικά λευκό γυαλί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8037 
• SiO2: 72,30% 
• Na2O: 14,20% 
• K2O: 1,20% 
• CaO: 6,40% 
• MgO: 4,30% 
• Al2O3: 1,20% 
• Fe2O3: 0,03% 
• SO3: 0,30% 

Δείκτης διάθλασης: 1,513 – 1,523 (μετράται ανάμεσα στα λ= 546,07 nm και λ= 643,85 
nm) 

Πυκνότητα: (2,47 ± 0,01) kg/dm3 

Επικάλυψη: 

Επεξεργασμένες με διάφορες τεχνολογίες επικάλυψης, οι 
οποίες προσδίδουν στις αντικειμενοφόρες πλάκες ισχυρή 
προσκόλληση και υδρόφιλη επιφάνεια，βελτιστοποιημένες 
για χρήση με την αυτοματοποιημένη συσκευή χρώσης IHC 
Roche Ventana. 

Συσκευασία 
Κύρια συσκευασία Πλαστικό κουτί 

Δευτερεύουσα συσκευασία Χαρτοκιβώτιο 

Φύλαξη 

Εγκυρότητα 3 έτη 

Αποθήκευση 

Διατηρήστε τις αντικειμενοφόρες πλάκες σε δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον. 
Αποφύγετε μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας τόσο 
κατά την αποθήκευση όσο και κατά τη χρήση. Η ψύξη του 
προϊόντος μπορεί να προκαλέσει συμπύκνωση υδρατμών και 
να οδηγήσει στον σχηματισμό συμπυκνωμένου νερού μεταξύ 
των γυαλιών 
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Προειδοποιήσεις και 
προφυλάξεις 

Οδηγίες χρήσης Δεν προβλέπονται για το προϊόν αυτό. 

Ταξινόμηση του προϊόντος 

Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική εργαστηριακή 
χρήση για επαγγελματίες υγείας. Το προϊόν δεν είναι χημικά 
επικίνδυνο. Δεν απαιτούνται προειδοποιητικά μέτρα και 
προφυλάξεις. 

Απόρριψη 
Τηρήστε όλους τους κρατικούς και τοπικούς 
περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των 
απορριμμάτων. 

Συστάσεις 
Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, συνιστούμε να 
ενημερώσετε αμέσως την Bio-Optica Milano S.p.A και τις 
αρμόδιες αρχές. 

 
 
 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΣ 
 

Οι αντικειμενοφόροι πλάκες Bio-Optica μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τα πιο συνηθισμένα συστήματα εκτύπωσης της 
αγοράς: 
 

 
 
 
Κωδικός 

 
Χειρόγραφα  

Εκτυπωτής Primera 
     

Εκτυπωτής Thermo  
Εκτυπωτής Leica 

09-3000     
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