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Informační list 

MIELODEC 
Fixační a dekalcifikační činidlo pro biopsii kostní dřeně 

 
 
 Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro 
EMDN: W01030799 
BASIC UDI: 080339762W01030705X2 
IVD, třída A, nařízení (EU) 2017/746  

 
 

Katalogové číslo UDI-DI 
04-230827 08033976231521 

 
 

Objemový poměr objem vzorku / objem fixačního činidla 1 : 50 
objem vzorku / objem dekalcifikačního roztoku 1 : 50 

Délka postupu 3 hodiny 15 minut 
Trvanlivost produktu 2 roky 
Teplota skladování 15 – 25 °C 
Doplňkové vybavení nepožaduje se 
  
  
  
Zamýšlené použití Produkt pro přípravu cytohistologických vzorků pro optickou mikroskopii. 

 
Použití Dekalcifikační a fixační činidlo pro biopsii kostní dřeně při hodnocení hematologických 

onemocnění. 
 

Princip Souprava obsahuje 2 činidla: fixační a dekalcifikační. 
- Fixační činidlo B5 se doporučuje pro hematopoetické tkáně; obsahuje formalín a rtuť v 

roztoku pufru. Koncentrace chloritu rtuti byla vybrána tak, aby se na řezu během 
dekalcifikace nevysrážela žádná rtuť za podmínky dodržení doporučených časů postupu. 

- Dekalcifikační činidlo obsahuje E.D.T.A. (kyselina ethylendiamintetraoctová) v kyselém 
pufru. K dekalcifikaci dochází prostřednictvím chelace v kyselém prostředí a zachovává 
se morfologie tkáně za pozoruhodně krátkou dobu na histopatologický postup.. 

 
Metoda 1)  Vložte kostní dřeň bezprostředně po uložení do činidla A (fixační činidlo): nechejte 

působit 90 minut. 
2) Extrahujte fragment z roztoku A a vložte jej do 70° ethanolu na dobu 15 minut (fragment 

lze ponechat po neomezenou dobu). 
3) Vložte vzorek z biopsie do činidla B (dekalcifikační činidlo): nechejte působit 90 minut. 
4) Dehydrujte přes ascendující alkoholy, pročistěte v xylenu a zalijte do parafínu. 
 
Upozornění 
Doporučené doby postupu byly testovány na válcích pro biopsii kostní dřeně o tloušťce 3 
mm, odběr proběhl z kyčelního hřebene a hrudní kosti. Dekalcifikační doby je třeba 
prodloužit v případě kompaktní kosti a větších fragmentů. Doporučujeme se vyhnout 
fragmentům s tloušťkou větší než 5 mm. 
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Činidla A) B5 modifikované, 5 x 100 ml 

B) E.D.T.A. v kyselém pufru, 5 x 100 ml 
    

Varování a 
bezpečnostní 
opatření 

Produkt je určen k profesionálnímu laboratornímu použití pro odborné zdravotnické 
pracovníky. 
Pečlivě si přečtěte informace na štítku (symboly nebezpečí, R-věty a S-věty) a vždy se 
seznamte s informacemi v bezpečnostním listu. Nepoužívejte, pokud je poškozený primární 
obal. 
V případě závažné nehody doporučujeme, abyste okamžitě informovali společnost Bio-
Optica Milano S.p.A a příslušné úřady. 
 

Skladování Připravený preparát uchovávejte při pokojové teplotě. Nádoby uchovávejte těsně 
uzavřené. 
 

Stabilita Po prvním otevření lze produkt používat opakovaně až do data exspirace za podmínky 
správného uchovávání. 

 
Likvidace Nebezpečný preparát: dodržujte všechny národní a místní předpisy týkající se likvidace 

odpadů. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č. REVIZE DŮVOD DATUM REVIZE 

001 Novelizace nařízení (EU) 2017/746 – IVDR 16/05/2022 
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