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Adatlap 

Mount Quick Aqueous 
 
In vitro orvosdiagnosztikai eszköz 
BASIC UDI: 080339762W01030706X4 
IVD az A osztályban, Reg. EU 2017/746 

 
 

Kód Értékesítési UDI-DI 
05-1740 9 x 30 ml 08033976232894 

 
 

Csomagolás Elsődleges tárolóedény: nagy sűrűségű polietilén flakon (PEHD). Hasznos térfogat 30 ml. 
Fedő fehér szín. Precíziós PEHD cseppadagoló. PEHD kupak tökéletesen záró tömítéssel. 
Másodlagos tárolóedény: fehér színű kartondoboz. 
 
Kopásnak és víznek, alkoholnak oldószereknek ellenálló PVC címkék. Karcálló, víznek és 
alkoholnak ellenálló tinta. 
 

Rendeltetés Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
 

Jellemzők Törésmutató 1,38 
Viszkozitás 170-210 mPas (20 °C) 
pH 6,9 
 

Alkalmazás Szövettan 
- zsírban oldódó festékek használatakor 
- amikor a kiszáradás a festék metakromatikus jellemzőinek elvesztésével jár. 
 

Hisztoenzimatikus felhasználás 
- főként a borostyánkősav-dehidrogenáz, foszfofruktokináz, adenilát-deamináz, savas 

foszfatáz, alkalikus foszfatáz módszereknél. 
 

Immunohisztokémiai felhasználás 
- zsírban oldódó kromogén (pl. aminoetil-karbazol) alkalmazásakor. 

 
Módszer 1) A színezés és a mosás után hagyja a levegőn megszáradni a metszetet 

2) Tegyen 2-3 csepp vizes Mount Quick oldatot a metszetre 
3) Fedje le a fedőlemezzel, és enyhe nyomás mellett várja meg, amíg a folyadék 

egyenletesen eloszlik a tárgylemezen, elkerülve a buborékok képződését 
4) Hagyja száradni 10 percig 
 

Alkotóelemek Alkotóelemek CAS CE Index 

Vinilgyanták keveréke vizes oldatban - - - 

Antibakteriális és gombaellenes - - - 
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Adatlap 

Funkcionális 
jellemzők 

A vizes Mount Quick lehetővé teszi a fedőlemez gyors és stabil rögzítését a vizes fázisban 
hagyott készítményre (ezért a vizes fázisban végzett színezést nem követi alkohollal történő 
víztelenítés és ezt követő oldószeres derítés), így lehetővé válik a későbbi optikai 
mikroszkópos leolvasás. Ennek a rögzítőanyagnak a használata akkor hasznos, ha a 
színezést etanolban és/vagy nem poláros oldószerekben oldódó festékkel végzik. 
 

Figyelmeztetések és 
óvintézkedések 

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. 
 

Tárolás A készítményt tárolja sötétben. A tárolóedényeket tartsa jól lezárva. 
 

Stabilitás Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárat időpontjáig jónak és újra 
használhatónak kell minősíteni, amennyiben helyesen tárolják. A termék érvényességi 
ideje: 2 év. 
 

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