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Duomenų lapas 

MIELODEC 
Fiksatyvas ir dekalcifikatorius kaulų čiulpų biopsijai 

 
 
In vitro diagnostikos medicinos priemonė 
EMDN: W01030799 
BASIC UDI: 080339762W01030705X2 
IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746  

 
 

Katalogo numeris UDI-DI 
04-230827 08033976231521 

 
 

Tūrinis santykis Tyrinio tūris / fiksatyvo tūris 1:50 
Tyrinio tūris / dekalcifikuojantis tirpalas 1:50 

Procedūros trukmė 3 valandos ir 15 minučių 
Gaminio tinkamumo laikas 2 metai 
Laikymo temperatūra 15 – 25 °C 
Papildoma įranga nereikia 
  
  
  
Tikėtinas tikslas Gaminys citohistologiniams mėginiams, skirtiems optinei mikroskopijai, paruošti. 

 
Naudojimas Dekalcifikatorius kaulų čiulpų biopsijai tiriant hematologines ligas. 

 
Principas Rinkinyje yra 2 reagentai: fiksatyvas ir dekalcifikatorius. 

- B5 fiksatyvas rekomenduojamas kraujodaros audiniams; jo sudėtyje yra formalino ir 
gyvsidabrio buferiniame tirpale. Gyvsidabrio chlorido koncentracija pasirinkta taip, kad 
dekalcifikavimo proceso metu ant pjūvio neiškristų gyvsidabrio nuosėdų, jeigu 
laikomasis nurodytų procedūros trukmės nuorodų. 

- Dekalcifikatoriuje yra EDTA (etilendiamintetracto rūgšties) rūgštiniame buferyje. 
Dekalcifikavimo procesas vyksta dėl chelacijos rūgštinėje terpėje. Išlaikoma audinio 
morfologija, o procesas vyksta labai trumpai, palyginti su rutininiais histopatologiniais 
tyrimais. 

 
Metodas 1) Sudėkite kaulių čiulpus iškart po pamerkimo į reagentą A (fiksatyvą): palikite 90 minučių 

suveikti. 
2) Ištraukite fragmentą iš tirpalo A ir įdėkite į 70° etanolį 15 minučių (fragmentą galima 

palikti 
3) neribotam laikui) 
4) Sumerkite biopsiją į reagentą B (dekalcifikatorių): palikite 90 minučių suveikti. 

Dehidratuokite didėjančio stiprumo alkoholiais, išryškinkite ksilenu ir įliekite į parafiną. 
 
Dėmesio 
Nurodytos procedūros trukmės išbandytos su 3 mm storio kaulų čiulpų biopsijos cilindrais, 
paimtais iš klubinės skiauterės (crista iliaca) ir krūtinkaulio (sternum). Jeigu kaulas 
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kompaktiškas arba jo fragmentas didesnis, dekalcifikavimo trukmę reikia pailginti. 
Rekomenduojame vengti storesnių kaip 5 mm fragmentų. 
 

Reagentai A. Modifikuotas B5, 5 x 100 ml 
B. EDTA rūgštiniame buferyje, 5 x 100 ml  

   
Įspėjimai ir 
atsargumo priemonės 

Gaminys skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams profesionalioje laboratorijoje. 
Atidžiai perskaitykite etiketėje nurodytą informaciją (pavojaus simbolius, rizikos ir saugos 
frazes) ir visada vadovaukitės saugos duomenų lapu. Nenaudokite, jeigu pirminė talpyklė 
pažeista. 
Sunkaus incidento atveju rekomenduojame nedelsiant informuoti bendrovę „Bio-Optica 
Milano S.p.A“ ir kompetentingas institucijas. 
 

Laikymas Preparatą laikyti kambario temperatūroje. Laikyti talpykles sandariai uždarytas. 
 

Stabilumas Pirmą kartą atidarytą gaminį, jeigu jis laikomas teisingai, galima naudoti iki tinkamumo 
datos. 

 
Šalinimas Pavojingas preparatas: vadovaukitės visais valstybės ir regiono aplinkosaugos teisės aktais 

dėl atliekų šalinimo. 
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