ThinPrep® EA-festékoldat
Használati útmutató
csak

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A ThinPrep® EA-oldat a Papanicolau-festési eljárásban a ThinPrep magfestékkel, a ThinPrep öblítő oldattal, a ThinPrep kékítő oldattal és
a ThinPrep narancssárga G-oldattal való együttes használatra készült.
ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT
A ThinPrep EA-oldat egy alkoholos oldat, amelynek segítségével citológiai vizsgálat céljából megfesthetők a sejtek citoplazmái
a tárgylemezeken.
AZ ELJÁRÁS ALAPELVEI
A ThinPrep festőoldatokkal és citológiai tárgylemezekkel való együttes használat esetén a ThinPrep EA-oldat megfesti a sejtek citoplazmáját,
anélkül, hogy hatással lenne a magfestésre és a magmorfológiára.
ÖSSZETÉTEL
Etanol, izopropil-alkohol, metanol és szabadalmaztatott biológiai színezékek alkoholos oldata. CAS-64-17-5, CAS 67-56-1, CAS 67-63-0
FIGYELMEZTETÉSEK
Veszély. Gyúlékony. Etanolt, izopropil-alkoholt, metanolt tartalmaz.
H302 - Lenyelve ártalmas.
H312 - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
H371 - Károsíthatja a szerveket.
H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
In Vitro diagnosztikai felhasználásra. Embereken vagy állatokon tilos külsőleg vagy belsőleg használni. Nem lehet nem mérgezővé alakítani.
ÓVINTÉZKEDÉSEK
P260 -A gőzök belélegzése tilos.
P210 - Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó.
P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. Tartsa a tárolót szorosan lezárva, ha az nincs közvetlenül használatban. Csak
megfelelően szellőző környezetben használja. A ThinPrep típustól eltérő citológiai mintákkal kapott eredményekre vonatkozóan nem állnak
rendelkezésre értékelések. Ne használja a terméket, amennyiben annak fő csomagolása sérült.
ELŐKEZELÉS
Nem szükséges feloldani, keverni vagy hígítani.
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ThinPrep® EA-festékoldat
TÁROLÁS
A ThinPrep EA-oldatot saját tárolójában, 15 °C (59 °F) és 30 °C (86 °F) között kell tárolni. Ne használja a ThinPrep EA-oldatot a tárolón jelzett
lejárati időn túl.
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 EA-oldat
más oldattal nem helyettesíthető.
TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK
Az utasítások szerinti használat esetén a ThinPrep EA-oldat megfesti a sejtek citoplazmáját 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

Katalógusszám

Tűzveszélyes

Lásd a használati útmutatót

Lejárati dátum

Irritációt okoz,
légzőrendszeri irritáció,
bőrérzékenyítő

In vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszköz

Gyártási tételszám

Légzőszervi érzékenyítő,
célszervi toxicitás

Hivatalos képviselő az 
Európai Közösségben

Hőmérsékleti korlátok
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