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Adatlap 

Bio-Agar 
Citoinklúziós aggregációs gél 

 
In vitro orvosdiagnosztikai eszköz 
BASIC UDI: 080341202W01030799BM 
IVD az A osztályban, Reg. EU 2017/746 

 
 

Kód Értékesítési UDI-DI 
05-9803S 15 x 10 ml 08034120277297 

 
 

Csomagolás Elsődleges tárolóedény: semleges színű PP tartóedény. Kék színű PE csavaros dugó, 
légmentesen zár. Másodlagos tárolóedény: kartondoboz, fehér színű. 
 

Rendeltetés Preparátum megvizsgálásra váró citoinklúziós minták előkészítéséhez színezéssel, optikai 
mikroszkóphoz. 
 

Részletezés Rózsás szín. 
 

Alkalmazás A Bio-Agar gél citoinklúzióra kerülő citológiai minták aggregációs közege. 
 

Fixálás és 
citoinklúziós technika 

Fixálás 
A sejti anyagveszteségek elkerülése és az előkészítési idő lerövidítése céljából tartály 
gyanánt javasolt az 5 ml pufferezett semleges formalinnal előtöltött, közvetlenül a 
centrifugába helyezhető 10 ml-es kémcsőegység használata (Bio-Optica kódsz. 05-01P05). 
A fixálási idő a minta jellemzőinek függvényében változik, 15 perctől néhány óráig. 
 
Citoinklúziós technika 
1) Helyezzen egy kémcsőnyi cseppfolyósítani kívánt Bio-Agar anyagot a mikrohullámú 

sütőbe 160 W mellett 2 percre. 
2) Centrifugálja 10 percig 2500 percenkénti fordulaton a vizsgált mintát. 
3) Távolítsa el a fent úszó réteget egy egyszer használatos pipetta segítségével, kerülve az 

esetleges lebegő részek beszívását 
4) Adjon hozzá 6-10 csepp előzőleg cseppfolyósított Bio-Agar anyagot 
5) Azonnal keverje keverőgépen (vortex) néhány másodpercig 
6) A kapott mintát fagyasztógépbe téve hűtse le, amíg meg nem szilárdul – kb. 3 perc - 
7) Válassza le a megszilárdult minta pelletet a kémcső aljáról, és helyezze azt egy 

biodobozba 2 szivacs közé 
8) Járjon el és helyezze el a szövettani rutint szerint. 
 

Alkotóelemek Alkotóelemek CAS CE Index 

Agar 9000-18-0 232-658-1 - 

Stabilizáló, antibakteriális - - - 
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Adatlap 

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 Tárolja a preparátumot sötétben, 2-8 °C fok között. 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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