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Informatieblad 

MIELODEC  
Fixatief en ontkalker voor beenmergbiopsie 

 
 
Medisch hulpmiddel voor in-vitro diagnostiek 
EMDN: W01030799 
BASIC UDI: 080339762W01030705X2 
IVD in klasse A, verord. (EU) 2017/746  

 
 

Catalogusnummer UDI-DI 
04-230827 08033976231521 

 
 

Volumetrische verhouding monstervolume/ fixatiefvolume 1:50 
monstervolume /volume ontkalkende oplossing 1:50 

Proceduretijd 3 uur en 15 minuten 
Productgeldigheid 2 jaar 
Opslagtemperatuur 15 – 25 °C 
Verdere instrumenten niet nodig 
  
  
  
Beoogd doel Product voor de preparatie van cyto-histologische monsters voor optische microscopie. 

 
Toepassing Ontkalkend fixatief voor beenmergbiopsie bij de studie van hematologische ziekten. 

 
Principe De kit bevat 2 reagentia: fixatief en ontkalker. 

- B5 fixatief wordt aanbevolen voor hematopoietische weefsels; het bevat formaline en 
kwik in een bufferoplossing. De concentratie kwikchloride is zo gekozen dat er tijdens 
het ontkalken geen kwik op de coupe precipiteert, op voorwaarde dat de aanbevolen 
proceduretijden worden gevolgd. 

- De ontkalker bevat E.D.T.A. (ethyleendiaminetetra-azijnzuur) in zure buffer. Het 
ontkalkingsproces vindt plaats door chelatie in een zure omgeving en conserveert de 
weefselmorfologie in opmerkelijk korte tijden voor histopathologische routines. 

 
Methode 1) Zet het beenmerg onmiddellijk na afname in reagens A (fixatief): 90 minuten laten 

inwerken. 
2) Het fragment uit oplossing A wegnemen en 15 minuten lang in 70° ethanol brengen (het 

fragment mag hierin voor onbepaalde tijd worden gelaten) 
3) Het biopt in reagens B (ontkalker) brengen: 90 minuten laten inwerken. 
4) Dehydrateren in een stijgende alcoholreeks, klaren in xyleen en inbedden in paraffine. 
 
Let op 
De aanbevolen proceduretijden zijn getest op cilinders van beenmergbiopsie met een 
dikte van 3 mm uit de crista iliaca en het sternum. Voor compact bot en grotere 
fragmenten moeten de ontkalkingstijden worden verlengd. Wij adviseren om geen 
fragmenten te verwerken die dikker zijn dan 5 mm. 
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Reagentia A. B5 gewijzigd, 5 x 100 ml 

B. E.D.T.A. in zure buffer, 5 x 100 ml 
    

Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen 

Het product is bedoeld voor professioneel laboratoriumgebruik door beroepsmensen in 
de gezondheidszorg. 
Lees de informatie op het etiket (gevaarsymbolen, risico- en veiligheidszinnen) zorgvuldig 
door en raadpleeg altijd het veiligheidsinformatieblad. Niet gebruiken als de primaire 
verpakking beschadigd is. 
Bij een ernstig ongeval raden wij u aan Bio-Optica Milano S.p.A en de bevoegde 
autoriteiten onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
 

Opslag Het preparaat op kamertemperatuur bewaren. De houders goed gesloten houden. 
 

Stabiliteit Na de eerste opening kan het product opnieuw worden gebruikt tot de vervaldatum, mits 
het op de juiste manier wordt bewaard.. 
 

Verwijdering Gevaarlijk afval: neem alle nationale en lokale milieuvoorschriften met betrekking tot 
afvalverwijdering in acht. 
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