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ALKALMAZÁSI TERÜLET

A ThinPrep® magfesték a Papanicolau-festési eljárásban bármely ThinPrep öblítő oldattal, ThinPrep kékítő oldattal, ThinPrep narancssárga 
G-oldattal és ThinPrep EA-oldattal való együttes használatra készült.

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT

A ThinPrep magfesték egy vizes oldat, amely segítségével citológiai vizsgálat céljából megfesthetők a sejtmagok a tárgylemezeken.

AZ ELJÁRÁS ALAPELVEI

A ThinPrep festőoldatokkal és citológiai tárgylemezekkel való együttes használat esetén a ThinPrep magfesték megfesti külön a sejtmagokat, 
anélkül, hogy hatással lenne a citoplazmatikus festésre és morfológiára.

ÖSSZETÉTEL

Ecetsav, alumínium-szulfát, etilén-glikol, hematoxilin és nátrium-jodát vizes oldata. CAS 107-21-1, CAS 10043-01-3

FIGYELMEZTETÉSEK

Figyelem! Alumínium-szulfátot, jégecetet, etilén-glikolt tartalmaz. 

H302 - Lenyelve ártalmas. 

In Vitro diagnosztikai felhasználásra. Embereken vagy állatokon tilos külsőleg vagy belsőleg használni. Lenyelve ártalmas lehet. Érintkezés 
esetén szemirritációt okozhat.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

P264 - A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

P280 - Védőkesztyű és szem-/arcvédő használata kötelező. 

Ne kerüljön szembe. Tartsa a tárolót zárva, ha az nincs közvetlenül használatban. Az oldatot a tároló felnyitása után 60 napon belül fel 
kell használni. A ThinPrep típustól eltérő citológiai mintákkal kapott eredményekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelések. 
Ne használja a terméket, ha az elsődleges csomagolás sérült.

ELŐKEZELÉS

Nem szükséges feloldani, keverni vagy hígítani.

TÁROLÁS

Az oldat 15 °C (59 °F) és 25 °C (77 °F) között tárolandó. Az oldatot a tároló felnyitását követően 60 napon belül, illetve a tárolón jelzett lejárati 
idő előtt (amelyik előbb következik be) fel kell használni.

Használati útmutató
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MEGJELENÉS ÉS INTEGRITÁS

Nem átlátszó, nem steril oldat.

MINTAVÉTEL ÉS -ELŐKÉSZÍTÉS

Olyan nőgyógyászati citológiai mintákkal való használatra, amelyeket egy ThinPrep feldolgozó rendszer már feldolgozott.

ELJÁRÁS

A konkrét festési protokollokat lásd a ThinPrep festék felhasználói útmutatójában.

AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI

A használat során minden esetben be kell tartani a ThinPrep festék felhasználói útmutatójában olvasható utasításokat. A ThinPrep magfesték 
más oldattal nem helyettesíthető.

TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK

Az utasítások szerinti használat esetén a ThinPrep magfesték megfesti a sejtmagokat a citológiai tárgylemezeken.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A terméket a vonatkozó jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT vagy forduljon orvoshoz. A teljes Biztonsági Adatlapot lásd  
a www.hologicsds.com oldalon.

Gyártó Lejárati dátum
Hivatalos képviselő az 
 Európai Közösségben

Lásd a használati útmutatót Gyártási tételszám Katalógusszám

In vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszköz

Hőmérsékleti korlátok
Irritációt okoz, 
légzőrendszeri irritáció, 
bőrérzékenyítő
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