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Informačný list 

MIELODEC 
Fixačné a dekalcifikačné činidlo na biopsiu kostnej drene 

 
 
Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro 
EMDN: W01030799 
BASIC UDI: 080339762W01030705X2 
IVD, trieda A, nariadenie (EU) 2017/746  

 
 

Katalogové číslo UDI-DI 
04-230827 08033976231521 

 
 

Objemový pomer objem vzorky / objem fixačného činidla 1 : 50 
objem vzorky / objem dekalcifikačného roztoku 1 : 50 

Dĺžka postupu 3 hodiny 15 minút 
Trvanlivosť produktu 2 roky 
Teplota skladovania 15 – 25 °C 
Doplnkové vybavenie nepožaduje sa 
  
  
  
Zamýšľané použitie Produkt na prípravu cytohistologických vzoriek pre optickú mikroskopiu. 

 
Použitie Dekalcifikačné a fixačné činidlo na biopsiu kostnej drene pri hodnotení hematologických 

ochorení. 
 

Princip Súprava obsahuje 2 činidlá: fixačné a dekalcifikačné. 
- Fixačné činidlo B5 sa odporúča pre hematopoetické tkanivá. Obsahuje formalín a ortuť 

v roztoku pufra. Koncentrácia chloridu ortuti bola zvolená tak, aby sa na reze počas 
dekalcifikácie nevyzrážala žiadna ortuť za predpokladu dodržania odporúčaných časov 
postupu. 

- Dekalcifikačné činidlo obsahuje E.D.T.A. (kyselina etyléndiamíntetraoctová) v kyslom 
pufri. K dekalcifikácii dochádza prostredníctvom chelácie v kyslom prostredí, pričom sa 
zachováva sa morfológia tkaniva, za pozoruhodne krátku dobu na histopatologický 
postup. 

 
Metóda 1) Vložte kostnú dreň bezprostredne po uložení do činidla A (fixačné činidlo): nechajte 

pôsobiť 90 minút. 
2) Extrahujte fragment z roztoku A a vložte ho do 70° etanolu na dobu 15 minút (fragment 

je možné ponechať po neobmedzenú dobu). 
3) Vložte vzorku z biopsie do činidla B (dekalcifikačné činidlo): nechajte pôsobiť 90 minút. 
4) Dehydrujte cez ascendujúce alkoholy, prečistite v xyléne a zalejte do parafínu. 
 
Upozornenie 
Odporúčané doby postupu boli testované na valcoch pre biopsiu kostnej drene s hrúbkou 
3 mm, odber prebehol z hrebeňa bedrovej kosti a hrudnej kosti. Dekalcifikačné doby je 
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potrebné predĺžiť v prípade kompaktnej kosti a väčších fragmentov. Odporúčame vyhnúť 
sa fragmentom s hrúbkou väčšou ako 5 mm. 
 

Činidlá A. B5 modifikované, 5 x 100 ml 
B. E.D.T.A. v kyslom pufri, 5 x 100 ml 

 
Varovania a 
bezpečnostné 
opatrenia 

Produkt je určený na profesionálne laboratórne použitie pre odborných zdravotníckych 
pracovníkov. 
Pozorne si prečítajte informácie na štítku (symboly nebezpečenstva, R-vety a S-vety) a vždy 
sa oboznámte s informáciami uvedenými v karte bezpečnostných údajov. Nepoužívajte, ak 
je poškodený primárny obal. 
V prípade závažnej nehody odporúčame, aby ste okamžite informovali spoločnosť Bio-
Optica Milano S.p.A. a príslušné úrady. 
 

Skladovanie Pripravený preparát uchovávajte pri izbovej teplote. Nádoby uchovávajte tesne uzavreté. 
 

Stabilita Po prvom otvorení je možné produkt používať opakovane až do dátumu exspirácie za 
predpokladu jeho správneho uchovávania. 

 
Likvidácia Nebezpečný preparát: dodržiavajte všetky národné a miestne predpisy týkajúce sa 

likvidácie odpadov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č. REVÍZIE DÔVOD DÁTUM REVÍZIE 
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