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BIO FIX 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

CÓDIGO EMBALAGEM 
05-X200 4 frascos de 200 ml 

 
 
 

 Dispositivo médico-diagnóstico in vitro 
IVD na Classe A, Reg. UE 2017/746 

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

 Basic UDI: 080339762W01030705X2 
UDI-DI: 08033976235079 
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Fixador em spray para citologia vaginal. 

 
TÉCNICA DE FIXAÇÃO 

 
1) Nebulize uniformemente sobre a tira (3-4 esguichos). Aguarde cerca de 7 minutos para a formação do filme de proteção.  
2) A formação de um filme resistente e solúvel permite preservar ao máximo o material celular até à coloração. 
3) A tira fixada pode ser diretamente colorida; é porém preferível remover o filme ceroso mediante a passagem por água 

destilada (1 - 2 min.). 
 
 
Detalhes técnicos 

Especificações 
 

Fim previsto 
Preparado para o processamento de amostras histológicas a examinar 
em microscopia ótica. Fixador em spray para citologia vaginal. 

Embalagem 

 
Embalagem primária 

Frasco em PVC com capacidade útil de 200 ml branco opaco com 
serigrafia resistente à água, álcool e solventes. Nebulizador com 
tampa de proteção. 

 
Rótulo 

Rótulo em PVC resistente ao desgaste e à água, álcool e solventes. Tinta 
anti-riscos resistente à água e ao álcool. 

Embalagem secundária Caixa em cartão 

Componentes 

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

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

Polietilenoglicol - - - 

Água desionizada - - - 

Conservação 

Temperatura Conserve o preparado a 15-25°C. Mantenha as embalagens devidamente 
fechadas. 

Estabilidade 
Após a primeira abertura, o reagente deve considerar-se válido e 
reutilizável até à data de validade indicada, desde que seja corretamente 
conservado. 

Validade 5 anos 

Advertências 

Classificação do produto 

O produto destina-se à utilização profissional de laboratório para 
profissionais de saúde. 
O produto é classificado como perigoso. 
Leia atentamente as informações contidas na etiqueta (símbolos de 
perigo, frases de risco e de segurança) e consulte sempre a ficha de 
segurança. Não utilize caso a embalagem primária esteja danificada. 
É recomendável, em caso de incidente grave, de informar 
imediatamente a Bio-Optica Milano spa e as autoridades 
competentes. 

Eliminação Resíduo perigoso; entregue-o a empresas especializadas e autorizadas, 
segundo a legislação vigente. 
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