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MIKROSKOPO OBJEKTINIAI STIKLELIAI  
ADHESIVE PLUS 

Su baltu galu, suderinami su šiluminiais spausdintuvais 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

KODAS JUOSTA BRIAUNA KAMPAS PAKUOTĖ UDI-DI 
09–3000 Balta Šlifuota briauna 90° Kirsta 45° 72 vnt. 08034120273114 

 
 

 
 In vitro diagnostika. Medicinos priemonė 

IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746 
 

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

 Basic UDI: 080341202W0503900201PY  Vienkartinis gaminys 

 

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


                                                                                                                                                 
     
                                                                       Saugos duomenų lapas  

                

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Telefonas +39 02.21.27.13.1 – faksas Italijoje +39 02.21.53.000 – faksas eksportui +39 02.21.54.155 

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

2 

Paskelbimo data:16/05/2022 
001 red. 

 
Teigiamo krūvio mikroskopiniai stikleliai, šlifuota briauna 90°, kirstas kampas 45°, švarūs ir nuriebalinti, skaidrūs ir be jokios kitos 
atrankiosios įgerties. 
 

BENDROSIOS SAVYBĖS 
 

Visiškai automatinis nešvarumų, dulkių, defektų ir įtrūkių šalinimas; tokiu būdu užtikrinama vienodų matmenų ir vienodo 
paviršiaus stiklelių gamyba. 
Atsparus tirpikliui baltas matinis galas.  
 
Rekomenduojama rankiniam IHC dažymui, automatiniam IHC dažymui su „Roche Ventana“ IHC dažymo automatu. Idealiai tinka 
naudoti standartinių ir užšaldytų pjūvių (riebalų pjūvių, smegenų pjūvių ir kaulų pjūvių), kuriems reikia stipresnės adhezijos, H&E 
dažymui.  
 
Techniniai duomenys 

Techninės savybės 

Matmenys (25–25,5) mm x (75–75,5) mm 
Galo aukštis: 19,5(±0,5) mm 

Storis 1–1,1 mm 

Cheminė sudėtis 

Ypač baltas stiklas pagal ISO 8037 standartą 
• SiO2: 72,30 % 
• Na2O: 14,20 % 
• K2O: 1,20 % 
• CaO: 6,40 % 
• MgO: 4,30 % 
• Al2O3: 1,20 % 
• Fe2O3: 0,03 % 
• SO3: 0,30 % 

Refrakcijos indeksas: 1,513–1,523 (matuojant tarp λ= 546,07 nm ir λ= 643,85 nm) 

Tankis: (2,47 (±0,01)) kg/dm3 

Danga: 
Apdorota taikant įvairius dengimo metodus, todėl stikleliams 
būdinga stipri adhezija ir hidrofilinis paviršius.Optimaliai 
pritaikyti naudoti su „Roche Ventana“ IHC dažymo automatu. 

Pakuotė 
Pirminė pakuotė Plastikinė dėžė 

Antrinė pakuotė Kartoninė dėžutė 

Konservavimas 

Tinkamumas 3 metai 

Laikymas 

Laikykite stiklelius švarioje ir sausoje aplinkoje. 
Venkite didelių temperatūros skirtumų laikymo ir naudojimo 
metu. Aušinant gaminį gali susidaryti kondensatas ir tarp 
stiklelių gali kondensuotis vanduo. 

Įspėjimai ir atsargumo 
priemonės 

Naudojimo instrukcija Šiam gaminiui netiekiama. 

Gaminio klasifikacija 
Gaminys skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams 
profesionalioje laboratorijoje. Gaminys nekelia cheminio 
pavojaus. Saugumo ir atsargumo priemonių nereikia. 
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Šalinimas Vadovaukitės visais valstybės ir regiono aplinkosaugos teisės 
aktais dėl atliekų šalinimo. 

Rekomendacijos 
Sunkaus incidento atveju rekomenduojame nedelsiant 
informuoti bendrovę „Bio-Optica Milano S.p.A“ ir 
kompetentingas institucijas. 

 
 
 

SUDERINAMUMAS SU RAŠYMO SISTEMOMIS 
 

„Bio-Optica“ 09-3000 stikleliai su spalvotais galais gali būti naudojami su dauguma standartinių spausdinimo sistemų. 
 

 
 
 
Kodas 

 
Rankinis rašymas  

„Primera“ spausdintuvas 
     

„Thermo“ spausdintuvas  
„Leica“ spausdintuvas 

09–3000     
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