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Karta charakterystyki 

MIELODEC 
Utrwalacz i odwapniacz do biopsji szpiku kostnego 

 
 
Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro 
EMDN : W01030799 
BASIC UDI: 080339762W01030705X2 
IVD Klasy A, Rozp. UE 2017/746  

 
 

Numer katalogowy UDI-DI 
04-230827 08033976231521 

 
 

Stosunek objętości objętość próbki/objętość utrwalacza 1:50 
objętość próbki / objętość roztworu odwapniającego 1 :50 

Czas procedury 3 godziny i 15 minut 
Ważność produktu 2 lata 
Temperatura przechowywania 15 – 25 °C 
Wyposażenie dodatkowe nie jest wymagane 
  
  
  
Zakładane użycie Produkt do przygotowania próbek cytohistologicznych do mikroskopii optycznej. 

 
Zastosowanie Utrwalacz odwapniający do biopsji szpiku kostnego w badaniach chorób hematologicznych. 

 
Zasada Zestaw zawiera 2 odczynniki: utrwalacz i odwapniacz. 

- Utrwalacz B5 jest zalecany do tkanek krwiotwórczych; zawiera on formalinę i rtęć w 
roztworze buforu. Stężenie chlorku rtęci zostało dobrane w taki sposób, aby podczas 
procesu odwapniania nie dochodziło do wytrącania się rtęci na wycinku, pod warunkiem 
przestrzegania zalecanego czasu trwania procedury. 

- Odwapniacz zawiera E.D.T.A. (kwas etylenodiaminotetraoctowy) w buforze kwasowym. 
Proces odwapniania zachodzi w wyniku chelacji w środowisku kwaśnym i pozwala 
zachować morfologię tkanki w czasie niezwykle krótkim dla rutynowego badania 
histopatologicznego. 

 
Metoda 1) Umieść szpik kostny natychmiast po pobraniu w odczynniku A (utrwalacz): pozostaw na 

90 minut. 
2) Wyodrębnij fragment z roztworu A i umieść go w etanolu 70° na 15 minut (fragment 

można pozostawić na nieokreślony czas) 
3) Umieść bioptat w odczynniku B (odwapniacz): pozostaw na 90 minut. 
4) Odwodnij w alkoholach o wzrastającym udziale procentowym, oczyść w ksylenie i osadź 

w parafinie. 
 
Uwaga 
Sugerowane czasy procedur zostały przetestowane na cylindrach z bioptatu szpiku 
kostnego o grubości 3 mm, pobranych z grzebienia biodrowego i mostka. Czas odwapniania 
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należy wydłużyć w przypadku kości zbitej i większych fragmentów. Zaleca się unikanie 
fragmentów grubszych niż 5 mm. 
 

Odczynniki A) B5 zmodyfikowany, 5 x 100 ml 
B) E.D.T.A. w buforze kwasowym, 5 x 100 ml 
    

Ostrzeżenie i środki 
ostrożności 

Produkt jest przeznaczony do profesjonalnego użytku laboratoryjnego dla pracowników 
służby zdrowia. 
Należy uważnie przeczytać informacje na etykiecie (symbole niebezpieczeństwa, zwroty 
wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty dotyczące bezpieczeństwa) i zawsze zapoznać się z 
kartą charakterystyki. Nie używać, jeśli pojemnik główny jest uszkodzony. 
W razie poważnego wypadku należy natychmiast powiadomić Bio-Optica Milano S.p.A 
i właściwe władze. 
 

Przechowywanie Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Przechowywać pojemniki 
szczelnie zamknięte. 
 

Stabilność Po pierwszym otwarciu preparat nadaje się do ponownego użycia aż do upływu terminu 
ważności, jeżeli jest prawidłowo przechowywany. 

 
Utylizacja Niebezpieczny preparat: przestrzegać wszystkich krajowych i lokalnych przepisów 

dotyczących ochrony środowiska w zakresie usuwania odpadów. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUMER WERSJI PRZYCZYNA DATA WYDANIA 

001 Dostosowanie do rozporządzenia UE 2017/746 16/05/2022 
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