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KÓD KISZERELÉS 
05-X200 4 db 200 ml-es palack 

 
 
 

 In vitro orvosdiagnosztikai eszköz 
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TERMÉKADATOK 
 

Fixáló spray nőgyógyászati citológiához. 
Rögzítési technika: 
1) Permetezzen egyenletesen a kenetre (3-4 permetszórás). Várjon kb. 7 percet a védőfilm kialakulásához. 2) 
Egy ellenálló és oldódó film kialakulása lehetővé teszi a sejti anyag legjobb megóvását a színezésig. 
3) A fixált kenet közvetlenül színezhető, ugyanakkor ajánlatos eltávolítani a viaszos filmet desztillált víz ráhordásával (1 – 2 perc). 

 
 
Műszaki jellemzők 

Részletezés 

Rendeltetés Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő 
előkészítéséhez. Fixáló spray nőgyógyászati citológiához. 

Összes alkoholtartalom 89 (> 70 a Siapec COVID19-világjárványhoz kapcsolódó biológiai 
kockázatok kezelésére vonatkozó iránymutatása szerint)*1 

Csomagolás 

Elsődleges csomagolás 200 ml hasznos térfogatú fedő fehér PVC flakon víz-, alkohol- és 
oldószerálló szitanyomással. Védőfedeles permetező. 

Címke Kopásnak és víznek, alkoholnak és oldószereknek ellenálló PVC címke. 
Karcolásálló, víznek és alkoholnak ellenálló tinta. 

Másodlagos csomagolás Kartondoboz 

Alkotóelemek 

Etanol CAS: 64-17-5 CE: 200-578-5 Index: 002-00-5 

Izopropanol CAS: 67-63-0 CE: 200-661-7 Index: 603-117-00-0 

Polietilén-glikol - - - 

Ioncserélt víz - - - 

Tárolás 

Hőmérséklet Tárolja a preparátumot 15-25 °C-on. Tartsa jól lezárva a tárolóedényeket. 

Stabilitás 
Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárat időpontjáig 
jónak és újra használhatónak kell minősíteni, amennyiben helyesen 
tárolják. 

Érvényességi idő 5 év 

Figyelmeztetések 

Termékbesorolás 

A termék egészségügyi szakemberek által történő, professzionális 
laboratóriumi használatra készült. 
A termék osztályba sorolása szerint veszélyes. 
Figyelmesen olvassa el a címkén található információkat 
(veszélyszimbólumok, kockázati és biztonsági mondatok), és mindig 
olvassa el a biztonsági adatlapot. Ne használja sérült elsődleges 
tárolóedény esetén. 
Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano spa és az illetékes 
hatóságok haladéktalan tájékoztatása. 

Ártalmatlanítás Veszélyes hulladék; adja le erre specializálódott és felhatalmazott 
cégeknek, az érvényes törvényi előírások szerint. 

 
1. ”A COVID19-világjárványhoz kapcsolódó biológiai kockázat kezelése a szövet- és citológiai minták kezelése során, különösen friss vagy rosszul rögzített 
minták esetében.” 24-03-2020 
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