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Спецификация 

MIELODEC 
Фиксатор и декалцификатор за костномозъчна биопсия 

 
 
IVD: Инвитро диагностика – медицинско изделие 
EMDN: W01030799 
BASIC UDI: 080339762W01030705X2 
IVD от клас A, Регламент (ЕС) 2017/746  

 
 

Каталожен номер UDI-DI 
04-230827 08033976231521 

 
 

Обемно съотношение обем на пробата/обем на фиксатора 1:50 
обем на пробата/обем на декалциращия разтвор 1:50 

Време за процедурата 3 часа и 15 минути 
Годност на продукта 2 години 
Температура на съхранение 15 – 25 °C 
Допълнително оборудване не е необходимо 
  
  
  
Предназначение Продукт за подготовка на цитохистологични проби за изследване с оптичен 

микроскоп. 
 

Приложение Декалциращ фиксатор за костномозъчна биопсия за изследване при хематологични 
заболявания. 
 

Принцип Комплектът включва 2 реагента: фиксатор и декалцификатор. 
- Фиксаторът В5 се препоръчва за хемопоетични тъкани; съдържа формалин и живак 

в буферен разтвор. Концентрацията на живачен хлорид е избрана така, че върху 
среза да не се утаява живак по време на декалцирането, при условие че се спазват 
посочените времена за процедурата. 

- Декалцификаторът съдържа EDTA (етилендиаминтетраоцетна киселина) в 
киселинен буфер. Декалцирането се извършва чрез хелатиране в киселинна среда 
и забележително бързо запазва морфологията на тъканите за хистопатологичната 
процедура. 

 
Метод 1) Веднага след аспирацията сложете костния мозък в реагент A (фиксатора): 

оставете да действа 90 минути. 
2) Извадете фрагмента от разтвора A и го сложете в 70° етанол за 15 минути 

(фрагментът може да се остави за неопределено дълго време). 
3) Сложете биопсията в реагент В (декалцификатора): оставете да действа 90 

минути. 
4) Обезводнете в спиртове с нарастваща концентрация, очистете в ксилен и 

включете в парафиново блокче. 
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Спецификация 

Внимание 
Посочените времена за процедурата са изпробвани върху цилиндрични 
костномозъчни биопсии с дебелина 3 mm, взети от илиачния гребен и стернума 
(гръдната кост). За компактни кости и по-големи фрагменти, времената за 
декалциране трябва да се удължат. Препоръчваме да избягвате фрагменти с 
дебелина над 5 mm. 
 

Реагенти A. B5 модифициран, 5 x 100 ml 
B. EDTA в киселинен буфер, 5 x 100 ml 
    

Предупреждения и 
предпазни мерки 

Продуктът е предназначен за професионална лабораторна употреба от медицински 
специалисти. 
Прочетете внимателно информацията върху етикета (символите за опасност и 
текстовете за рисковете и безопасността) и винаги правете справка с 
информационния лист за безопасност. Не използвайте, ако оригиналната фабрична 
опаковка е повредена. 
В случай на сериозна злополука препоръчваме незабавно да информирате Bio-Optica 
Milano S.p.A и компетентните власти. 
 

Съхранение Съхранявайте препарата при стайна температура. Съхранявайте контейнерите плътно 
затворени. 
 

Стабилност След първото отваряне продуктът може да се използва отново до изтичане на срока 
на годност, ако е правилно съхраняван. 

 
Изхвърляне Опасни отпадъци: спазвайте всички държавни и местни екологични разпоредби 

относно изхвърлянето на отпадъци. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕДАКЦИЯ № ОСНОВАНИЕ ДАТА НА РЕДАКЦИЯТА 

001 Корекция на Регламент (ЕС) 2017/746 за медицинските изделия за инвитро диагностика 
(IVDR) 

16/05/2022 

 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it

	Фиксатор и декалцификатор за костномозъчна биопсия
	UDI-DI

