
                  Data Sheet 

                

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

 

Data de publicação: 17/12/2021 
Rev. 03 

 

Klessidra 

Dispositivo de segurança de circuito fechado, previamente enchido com formalina 10% neutra tamponada 
(pronta a usar) para a fixação e o transporte de amostras histológicas na ausência de exposição ao formaldeído 
em conformidade com o regulamento europeu 605/2014.  
 

 

IVD  Dispositivo médico-diagnóstico in vitro      

Código CND: W01030705    Número de repertório: 1359856/R. 

 

 

Descrição do produto 

Klessidra é um dispositivo de segurança de circuito fechado que impede o contacto entre o formaldeído e o utilizador de acordo com o regulamento 
europeu 605/2014, destinado à fixação e ao transporte de amostras histológicas de dimensões reduzidas. O dispositivo (Fig. 1) é constituído por dois 
frascos em polipropileno de cor neutra, um dos quais vazio, no qual se deve inserir a amostra a fixar, e um frasco previamente enchido com formalina, 
ligados por uma tampa dupla especial de rosca hermética em polietileno azul. 
Os frascos são postos em comunicação através de dois orifícios existentes nas tampas que são alinhados após a rotação das duas partes da tampa. 

- A vedação perfeita é garantida pelas juntas de esfera em silicone utilizadas para fechar os orifícios; 

- O dispositivo é dotado de um mecanismo que impede o retorno da formalina ao frasco de origem e a perda das respetivas biopsias; 

 

                          Modo de utilização      

Código Corte/Unidade 
de venda 

Capacidade 
frasco 

Volume 
conteúdo 

Dimensão 
frasco (cm) 

Dimensão 
Tabuleiro (cm) 

05-01V30PK 20 ml x 27 55 ml 20 ml Ø 3,4 x h 6,7 24 x 38 x 7,2 
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Finalidade prevista Preparado para o processamento de amostras histológicas a examinar em microscopia ótica. Fixação e transporte em 
segurança da amostra histológica com formalina (fixador universal para histologia). 

 
Princípio A formalina a 10% neutra tamponada (equivalente a uma solução aquosa de formaldeído a 4%) é o fixador mais 

habitualmente usado na rotina histopatológica. A interação entre o aldeído fórmico e os grupos funcionais presentes nas 
macromoléculas tecidulares (proteínas e ácidos nucleicos) ocorre de acordo com o seguinte esquema: 

- formação de metileno glicol: a molécula de formaldeído em água dá lugar ao seguinte equilíbrio  
CH2O + H2O = CH2(OH)2; 

- o metileno glicol é a espécie química que interage primariamente com os grupos funcionais presentes 
nas cadeias laterais das proteínas e com os ácidos  
estabilizando a estrutura nuclear; 

 -        secundariamente, o formaldeído forma ligações cruzadas entre os grupos amínicos livres presentes nas 
cadeias laterais dos aminoácidos. 

 
Técnica de fixação                1) Relação volumétrica amostra/fixador 1:20 
                                                  2) Espessura máx. do fragmento 1 cm 
                                                  3) Duração da fixação à temp. ambiente: para amostras até 5 mm 5 horas, para espessuras maiores 1-2 dias 

                                           Componentes CAS CE Index 
Formaldeído 4% p/v 50-00-0 200-001-8 605-001-00-5 
Metanol 0,1% v/v 67-56-1 200-659-6 603-001-00-X 
Fosfato de sódio monossódico 0,15-0,2% p/v 7558-80-7 231-449-2 - 
Fosfato de sódio dissódico 0,7-0,8% p/v 10028-24-7 231-448-7 - 
Água desionizada    

 
Especificações                            pH 7,2 -7,2 ± 0,2 
                                                      Densidade 1,003 
                                                      Molaridade do tampão fosfato: 0,05 M 

Acondicionamento                  Embalagem primária: dispositivo para a utilização de formalina em conformidade com o Regulamento  
Europeu 605/2014 composto por embalagem PP de cor neutra e tampa de rosca PE de cor azul hermética. 
Embalagem secundária: caixa fechada, cartão branco. Rótulos em PVC resistentes ao desgaste e à água, álcool, 
solventes. Tinta antirriscos resistente à água e ao álcool. 

 
Advertências/precauções    O produto destina-se a ser utilizado por pessoal técnico especializado. Leia atentamente as informações relativas à 

classificação das substâncias perigosas indicadas no rótulo. Consulte sempre a ficha de segurança, onde é possível obter 
informações relativas aos riscos apresentados pela mistura, às medidas de precaução a adotar durante o uso, às medidas 
de primeiros socorros e de intervenção em caso de derrame acidental. Não utilize caso a embalagem primária esteja 
danificada. 

 Produto monouso, o produto garante a estanquidade se utilizado uma única vez. 
 
Conservação                Conserve o preparado a 15-25°C. Mantenha as embalagens devidamente fechadas. 
 
Estabilidade                              Após a primeira abertura, o reagente deve considerar-se válido até à data de validade indicada, desde que seja 

corretamente conservado. Período de validade do produto: 2 anos 
 
Eliminação                        Resíduo perigoso; entregue-o a empresas especializadas e autorizadas, segundo a legislação vigente. 
 
Transporte Transporte aéreo não é recomendado 
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