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LAMELE PENTRU MICROSCOP  
ADHESIVE PLUS 

Cu capăt alb, compatibile cu imprimantele cu transfer termic 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

COD BANDĂ MARGINE COLȚ AMBALAJUL UDI-DI 
09-3000 Alb Margine rectificată 90° Decupare 45° 72 buc. 08034120273114 

 
 

 
 Dispozitiv medical pentru diagnosticare in-vitro 

IVD (dispozitiv de diagnosticare in vitro) Clasa A, 
Reg. UE 2017/746 
 

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

 Basic UDI: 080341202W0503900201PY  Dispozabilă 
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Lamele pentru microscop, cu sarcină pozitivă, margine rectificată 90°, colț decupat 45°, curate și degresate, transparente și fără 
niciun fel de adsorbție selectivă. 
 

CARACTERISTICI GENERALE 
 

Producția este complet automatizată pentru a elimina murdăria, praful, imperfecțiunile și defectele; în acest fel, producția 
garantează regularitatea dimensiunilor și suprafeței lamelelor. 
Capăt mat alb rezistent la solvenți.  
 
Recomandat pentru colorare IHC (imunohistochimică) manuală, colorare IHC automată cu automatul de colorat Roche Ventana 
IHC. Ideal pentru colorarea H&E pentru secțiuni de rutină și congelate, cum ar fi secțiuni de grăsime, secțiuni de creier și secțiuni 
de os care necesită o adeziune mai puternică.  
 
Date tehnice 

Caracteristici tehnice 

Dimensiuni 25-25,5 x 75-75,5 mm 
Înălțime capăt: 19,5 ± 0,5 mm 

Grosime 1 - 1,1 mm 

Compoziția chimică 

Sticlă extra-albă în conformitate cu standardul 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% 

Indice de refracție: 1,513 – 1,523 (măsurat între λ= 546,07 nm și λ= 643,85 nm) 

Densitate: (2,47 ± 0,01) kg/dm3 

Acoperire: 

Tratate cu mai multe tehnologii de acoperire, care fac ca 
lamelele să aibă o adeziune puternică și o suprafață 
hidrofilă，Optimizate pentru utilizarea cu automatul de 
colorat Roche Ventana IHC. 

Ambalaj 
Ambalaj primar Cutie de plastic 

Ambalaj secundar Cutie de carton 

Conservare 

Valabilitate 3 ani 

Depozitare 

Păstrați lamelele într-un mediu răcoros și uscat. 
Evitați variațiile mari de temperatură, atât la depozitare, cât și 
la utilizare. Răcirea produsului poate produce condens și la 
formarea de apă de condens între lamele. 

Instrucțiuni de utilizare Nu sunt furnizate pentru acest produs. 
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Avertizări și măsuri de 
precauție 

Clasificarea produsului 

Produsul este destinat utilizării de către profesioniștii din 
domeniul medical în laboratoare profesioniste. Produsul nu 
este periculos din punct de vedere chimic. Nu sunt necesare 
avertizări și măsuri de precauție. 

Eliminarea Respectați toate reglementările de mediu, de stat și locale, 
privind eliminarea deșeurilor. 

Recomandări În caz de accident grav, vă recomandăm să informați imediat 
Bio-Optica Milano S.p.A și autoritățile competente. 

 
 
 

COMPATIBILITATEA CU SISTEMELE DE SCRIERE 
 

Lamelele Bio-Optica 09-3000 pot fi utilizate cu cele mai obișnuite sisteme de imprimare de pe piață: 
 

 
 
 
Cod 

 
Scris de mână  

Imprimantă Primera 
     

Imprimantă termică  
Imprimantă Leica 

09-3000     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVIZUIREA nr.  MOTIV DATA REVIZUIRII 

001 Modificare a Regulamentului UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 
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