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Fișa produsului 

MIELODEC 
Fixativ pentru decalcificare pentru biopsia de măduva osoasă 

 
 
Dispozitiv medical pentru diagnosticare in-vitro 
EMDN: W01030799 
BASIC UDI: 080339762W01030705X2 
IVD (dispozitiv de diagnosticare in vitro) din Clasa A, Reg. UE 2017/746  

 
 

Număr de catalog UDI-DI 
04-230827 08033976231521 

 
 

Raport volumetric volum probă/volum fixativ 1:50 
volum probă/volum soluție de decalcificare 1:50 

Durată procedură 3 ore și 15 minute 
Valabilitatea produsulu 2 ani 
Temperatura de depozitare 15 – 25 °C 
Echipament auxiliar nu este necesar 
  
  
  
Utilizare prevăzută Produs pentru prepararea probelor citologice și histologice pentru microscopie optică. 

 
Aplicație Fixativ de decalcificare pentru biopsia măduvei osoase în studiul bolilor hematologice. 

 
Principiul Kitul cuprinde 2 reactivi: fixativ și soluție de decalcificare. 

- Fixativul B5 este recomandat pentru țesuturile hematopoietice; conține formol și mercur 
într-o soluție tampon. Concentrația de clorură de mercur a fost aleasă astfel încât 
mercurul să nu precipite pe secțiune în timpul procesului de decalcificare, cu condiția 
respectării timpilor procedurii. 

- Soluția de decalcificare conține EDTA. (acid etilendiaminotetraacetic) în tampon acid. 
Procesul de decalcificare are loc prin chelare în mediu acid și conservă morfologia 
țesutului într-un timp remarcabil de scurt pentru procedurile histopatologice de rutină. 

 
Metoda 1) Puneți măduva osoasă, imediat după prelevare, în reactivul A (fixativ); lăsați să acționeze 

90 minute. 
2) Extrageți fragmentul din soluția A și puneți-l în alcool etilic 70° pentru 15 minute 

(fragmentul poate fi lăsat pe timp nelimitat) 
3) Puneți proba în reactivul B (soluție de decalcificare); lăsați să acționeze 90 de minute. 
4) Deshidratați în alcooli cu concentrație crescătoare; clarificați în xilen și încorporați în 

parafină. 
 
Atenție 
Timpii sugerați pentru procedură au fost testați pe cilindri de măduvă osoasă cu grosimea 
de 3 mm, prelevați din creasta iliacă și din stern. Timpii de decalcificare trebuie prelungiți 
în cazul osului compact sau al fragmentelor mai mari. Recomandăm evitarea fragmentelor 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it


 
 

 
 

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano 
Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italie +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 

Fișa produsului 

mai groase de 5 mm. 
 

Reactivi A) B5 modificat, 5 x 100 ml 
B) EDTA în tampon acid, 5 x 100 ml 
    

Avertizări și măsuri 
de precauție 

Produsul este destinat utilizării de către profesioniștii din domeniul medical în laboratoare 
profesioniste. 
Citiți cu atenție informațiile de pe etichetă (simbolurile de pericol, frazele de risc și de 
securitate) și consultați întotdeauna fișa cu date de securitate. Nu utilizați dacă recipientul 
primar este deteriorat. 
În caz de accident grav, vă recomandăm să informați imediat Bio-Optica Milano S.p.A și 
autoritățile competente. 
 

Depozitare Depozitați preparatul la temperatura camerei. Păstrați recipientele închise ermetic. 
 

Stabilitate După prima deschidere, produsul este reutilizabil până la data de expirare, dacă este 
depozitat corect. 

 
Eliminare Preparat periculos: respectați toate reglementările de stat și locale privind eliminarea 

deșeurilor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVIZUIRE nr. MOTIV DATA REVIZUIRII 

001 Modificare a Regulamentului UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 
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