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Tietolomake 

MIELODEC 
Fiksatiivi ja kalkinpoistoaine luuydinbiopsiaan 

 
In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinnällinen laite 
EMDN : W01030799 
BASIC UDI: 080339762W01030705X2 
IVD, luokka A, asetus (EU) 2017/746  

 
 

Luettelonumero UDI-DI 
04-230827 08033976231521 

 
 

Tilavuussuhde näytteen tilavuus / fiksatiivin tilavuus 1:50 
näytteen tilavuus / kalkinpoistoliuoksen tilavuus 1:50 

Toimenpiteen kesto 3 tuntia 15 minuuttia 
Tuotteen säilyvyysaika 2 vuotta 
Säilytyslämpötila 15 – 25 °C 
Lisävarusteet ei tarvita 
  
  
  
Käyttötarkoitus Tuote sytohistologisten näytteiden valmisteluun optista mikroskopiaa varten. 

 
Sovellus Kalkkia poistava fiksatiivi luuydinbiopsiaan verisairauksien tutkimista varten. 

 
Toimintaperiaate Pakkaus sisältää 2 reagenssia: fiksatiivin ja kalkinpoistoaineen. 

- B5-fiksatiivia suositellaan hematopoieettisille kudoksille. Se sisältää formaliinia ja 
elohopeaa puskuriliuoksessa. Elohopeakloridin pitoisuus on valittu siten, että elohopeaa 
ei saostu leikkeen päälle kalkinpoiston aikana, jos ehdotettuja käsittelyaikoja 
noudatetaan. 

- Kalkinpoistoaine sisältää etyleenidiamiinitetraetikkahappoa (EDTA) happamassa 
puskurissa. Kalkinpoisto tapahtuu kelaation avulla happamassa ympäristössä ja säilyttää 
kudoksen morfologian. Histopatologiseen menettelyyn tarvittava aika on huomattavan 
lyhyt. 

 
Menetelmä 1) Aseta luuydin heti biopsian ottamisen jälkeen reagenssiin A (fiksatiivi). Anna vaikuttaa 

90 minuuttia. 
2) Ota pala liuoksesta A ja aseta se 70 %:n etanoliin 15 minuutiksi (palan voi jättää 

etanoliin määrittämättömäksi ajaksi) 
3) Aseta biopsia reagenssiin B (kalkinpoistoaine) ja anna vaikuttaa 90 minuuttia. 
4) Poista vesi nousevalla alkoholisarjalla, kirkasta ksyleenillä ja vala parafiiniin 

 
Huomio 
Ehdotetut käsittelyajat on testattu 3 mm:n paksuisilla luuytimen biopsialieriöillä, jotka on 
otettu suoliluun harjusta ja rintalastasta. Kalkinpoistoaikaa on pidennettävä kompaktille 
luulle ja suuremmille paloille. Suosittelemme välttämään yli 5 mm paksuja paloja. 
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Tietolomake 

Reagenssit A. Muokattu B5, 5 x 100 ml 
B. EDTA happamassa puskurissa, 5 x 100 ml 
 

Ainesosat Ainesosat CAS CE Index 

Alifaattinen seos 927-510-4 – – 

Isopropyylialkoholi 67-63-0 200-661-7 603-117-00-0 

    
Varoitukset ja 
varotoimet 

Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaiseen laboratoriokäyttöön terveydenhuollon 
ammattilaisten toimesta. 
Lue huolellisesti pakkausmerkinnät (vaarasymbolit, riski- ja turvalausekkeet) ja tutustu aina 
käyttöturvallisuustiedotteeseen. Älä käytä tuotetta, jos primaaripakkaus on vaurioitunut. 
Jos tapahtuu vakava onnettomuus, suosittelemme ottamaan heti yhteyttä Bio-Optica 
Milano S.p.A: han ja toimivaltaisiin viranomaisiin. 
 

Säilytys Säilytä valmiste huoneenlämmössä. Pidä astiat tiiviisti suljettuina. 
 

Stabiliteetti Avattua tuotetta voidaan käyttää viimeiseen käyttöpäivään saakka, jos sitä säilytetään 
oikein. 

 
Hävittäminen Vaarallinen valmiste: noudata kaikkia jätteiden hävittämistä koskevia kansallisia ja 

paikallisia ympäristösäännöksiä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERSION NRO SYY MUOKKAUKSEN PVM 

001 Asetuksen (EU) 2017/746 mukaisesti 16/05/2022 
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