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Teabeleht 

MIELODEC 
Fiksaator ja dekaltsifikaator luuüdi biopsia jaoks 

 
 
In vitro diagnostiline meditsiiniseade 
EMDN : W01030799 
BASIC UDI: 080339762W01030705X2 
IVD klass A, määrus (EL) 2017/746  

 
 

Katalooginumber UDI-DI 
04-230827 08033976231521 

 
 

Mahusuhe proovi maht/fiksaatori maht 1:50 
proovi maht/dekaltsifitseeriva lahuse maht 1:50 

Protseduuri kestus 3 tundi ja 15 minutit 
Toote kõlblikkusaeg 2 aastat 
Hoiustamistemperatuur 15 – 25 °C 
Lisaseadmed pole vajalikud 
  
  
  
Ettenähtud eesmärk Toode tsütohistoloogiliste proovide ettevalmistamiseks optilise mikroskoopia jaoks. 

 
Kasutamine Dekaltsifitseeriv fiksaator luuüdi biopsia jaoks hematoloogiliste haiguste uurimisel. 

 
Põhimõte Komplekt sisaldab 2 reaktiivi: fiksaator ja dekaltsifikaator. 

− B5-fiksaatorit soovitatakse kasutada vereloomekudede jaoks; see sisaldab formaliini ja 
elavhõbedat puhverlahuses. Elavhõbekloriidi kontsentratsioon on valitud selliselt, et 
dekaltsifitseerimisprotsessi käigus ei sadestuks elavhõbedat, kui järgitakse soovitatud 
protseduuriaegu. 

− Dekaltsifikaator sisaldab EDTA-d (etüleendiamiintetraäädikhape) happepuhvris. 
Dekaltsifitseerimisprotsess toimub kelaatimise teel happelises keskkonnas ja säilitab 
koe morfoloogia histopatoloogilise rutiini jaoks märkimisväärselt lühikese ajaga. 

 
Meetod 1) Pange luuüdi kohe pärast proovi võtmist reaktiivi A (fiksaator): laske 90 minutit 

mõjuda. 
2) Ekstraheerige lõik lahusest A ja asetage see 15 minutiks 70° etanooli (lõigu võib 

määramata ajaks kauemaks jätta) 
3) Pange biopsiaproov reaktiivi B (dekaltsifikaator): laske mõjuda 90 minutit. 
4) Veetustage astmeliselt etanooliga: puhastage ksüleeniga ja kinnistage parafiini. 
 
Tähelepanu 
Soovitatavaid protseduuriaegu on testitud 3 mm paksuste luuüdi biopsia silindritega, mis 
on võetud niudeluu harjast ja rinnakust. Kompaktse luu ja suuremate lõikude puhul tuleks 
dekaltsifitseerimise aega pikendada. Soovitame vältida lõike, mis on paksemad kui 5 mm. 
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Teabeleht 

Reaktiivid A) B5 modifitseeritud, 5 x 100 ml 
B) EDTA happepuhvris, 5 x 100 ml 
    

Hoiatused ja 
ettevaatusabinõud 

Toode on mõeldud tervishoiutöötajatele professionaalseks laboratoorseks kasutamiseks. 
Lugege hoolikalt etiketil olevat teavet (ohusümbolid, riski- ja ohutuslaused) ning tutvuge 
alati ohutuskaardiga. Ärge kasutage toodet, kui esmane mahuti on kahjustatud. 
Tõsise õnnetusjuhtumi korral soovitame sellest viivitamatult teavitada ettevõtet Bio-
Optica Milano S.p.A ja asjakohaseid pädevaid asutusi. 
 

Hoiustamine Hoida valmistist toatemperatuuril. Hoida mahuteid tihedalt suletuna. 
 

Stabiilsus Pärast esmast avamist on toode korrektse säilitamise korral kasutatav kuni kõlblikkusaja 
lõpuni. 

 
Kõrvaldamine Ohtlik valmistis: järgige seoses jäätmete kõrvaldamisega kõiki riiklikke ja kohalikke 

keskkonnaeeskirju. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUUDATUSE NR PÕHJUS MUUDATUSE KUUPÄEV 

001 Määruse (EL) 2017/746 (IVDR) kohandamine 16/05/2022 
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