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Datu lapa 

MIELODEC 
Fiksatīvs un atkaļķotājs kaulu smadzeņu biopsijai 

 
 
In vitro diagnostikas medicīnas ierīce 
EMDN: W01030799 
BASIC UDI: 080339762W01030705X2 
IVD A klase, Reg. (ES) 2017/746  

 
 

Kataloga numurs UDI-DI 
04-230827 08033976231521 

 
 

Tilpumattiecība Parauga tilpums/fiksatīva tilpums 1:50 
Parauga tilpums/atkaļķošanas šķīduma tilpums 1:50 

Procedūras laiks 3 stundas un 15 minūtes 
Produkta derīgums 2 gadi 
Glabāšanas temperatūra 15 – 25 °C 
Papildaprīkojums nav nepieciešams 
  
  
  
Paredzētais mērķis Produkts paraugu sagatavošanai cito-histoloģiskai izmeklēšanai ar optiskās mikroskopijas 

palīdzību. 
 

Lietojums Atkaļķošanas fiksatīvs kaulu smadzeņu biopsijai hematoloģisku slimību izmeklējumos. 
 

Princips Komplektā ir iekļauti 2 reaģenti: fiksatīvs un atkaļķotājs. 
- B5 fiksatīvu ieteicams izmantot asinsrades audiem; tas satur formalīnu un dzīvsudrabu 

buferšķīdumā. Dzīvsudraba hlorīda koncentrācija ir izvēlēta tā, lai dzīvsudrabs 
neizgulsnētos sekcijā atkaļķošanas procesa laikā, ja tiek ievērots ieteicamais procedūras 
veikšanas laiks. 

- Atkaļķotājs satur EDTA (etilēndiamīntetraetiķskābi) skābes buferšķīdumā. Atkaļķošana 
notiek ar helātu veidošanās palīdzību skābā vidē, un ievērojami īsā laikā, veicot 
histopatoloģiskas standarta procedūras, tiek saglabāta audu morfoloģija. 

 
Metode 1) Tūlīt pēc atkausēšanas ievietojiet kaulu smadzenes reaģentā A (fiksatīvs): atstājiet 

iedarboties 90 minūtes. 
2) Izvelciet fragmentu no šķīduma A un ievietojiet to 70° etanolā uz 15 minūtēm 

(fragmentu var paturēt nenoteiktu laiku). 
3) Ievietojiet reaģentā B (atkaļķotājs): atstājiet iedarboties 90 minūtes. 
4) Dehidratējiet ar spirtu augošā koncentrācijā, dzidriniet ksilēnā un ielejiet parafīnā. 
 
Uzmanību 
Ieteicamais procedūras veikšanas laiks ir testēts cilindros ar 3 mm biezu kaulu smadzeņu 
biopsijas materiālu, kas ņemts no zarnkaula augšējās šķautnes un krūšu kaula. Kompaktiem 
kauliem un lielākiem fragmentiem atkaļķošanas laiks ir jāpaildzina. Mēs neiesakām 
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izmantot fragmentus, kas ir biezāki par 5 mm. 
 

Reaģenti A) Pārveidots B5, 5 x 100 ml 
B) EDTA skābes buferšķīdumā, 5 x 100 ml 
    

Brīdinājums un 
norāde par 
piesardzību 

Produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai laboratorijās veselības aprūpes speciālistiem. 
Uzmanīgi izlasiet informāciju uz etiķetes (bīstamības simbolus, riska un drošības frāzes) un 
obligāti skatiet drošības datu lapu. Nelietot, ja ir bojāts pirmējais iepakojums. 
Smaga negadījuma gadījumā mēs iesakām nekavējoties informēt Bio-Optica Milano S.p.A 
un kompetentās iestādes. 
 

Glabāšana Glabājiet preparātu istabas temperatūrā. Glabāt tvertnes cieši noslēgtas. 
 

Stabilitāte Pēc pirmās atvēršanas reizes produkts ir lietojams atkārtoti līdz derīguma termiņa beigām, 
ja to pareizi glabā. 
 

Iznīcināšana Bīstams preparāts: ievērot visus valsts un vietējos ar vidi saistītos noteikumus attiecībā uz 
bīstamo atkritumu iznīcināšanu. 
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