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HISTOCOLD 
Konzerváló oldat a szövettani darabok biztonságos szállításához  

a műtőből a patológiai anatómiai laboratóriumba 
(A 605/2014 Európai Jogszabálynak megfelelően) 

 

 
 
 

KÓD LEÍRÁS KISZERELÉS 
05-100100 Histocold - rögzítőszer oldat tartályban 1 x 10 l 

 
 
 In vitro orvosdiagnosztikai eszköz 

IVD az A osztályban, Reg. EU 2017/746 
 Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A. 

 Basic UDI: 080341202W01030799BM 
UDI-DI: 08034120276870 
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A Histocold innovatív rögzítőszer-oldat a műtőből a szövettani minták patológiai anatómia laboratóriumba történő biztonságos 
szállításához, a 605/2014/EK európai rendelettel összhangban. 
 
 
 
 

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 
 

A Histocold oldatot kifejezetten úgy tervezték, hogy a fenntartsa a minta állapotát, és az a minta formalinba helyezése előtt akár 
72 órán át fennmaradjon. 
A Histocold kiváló eredményeket biztosít a hematoxilin-eozin festésű tárgylemezek, speciális és immunhisztokémiai színezések 
esetén. Kitűnő eredmények molekuláris biológiai módszerekkel is (in situ hibridizáció és PCR).  
 
 
 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

              1  2          3                      4 
 
 
1- Helyezze az éppen eltávolított szövettani darabot a többfunkciós tartályba: 
2- Adagolja ki a Histocold oldatot hidegen a speciális adagoló segítségével, amíg a darabot teljesen le nem fedi. 

Zárja le a tartályt a fedéllel és helyezzen rá címkét. 
3- A Histocold oldatba merített mintákat tartalmazó tartályokat legfeljebb 72 óráig tárolja 3–5 °C-on , a műtőből a patológiai 

anatómia laboratóriumba történő szállításhoz. 
4- Vegye ki a mintát a Histocold oldatból, végezze el a redukciót, és tegye formalinba a rögzítéshez. 
5- A patológiai anatómia laboratórium standard módszereit minden változás nélkül végezze el. 
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Részletezés 
 

Műszaki adatok 

Megjelenés Átlátszó világoskék folyadék 

Rendeltetés 
Konzerváló oldat szövettani darabokhoz a begyűjtéstől (műtő) a 
fixálóba történő merítésig (patológiai anatómia), hogy csökkentse a 
gyűjtőhelyiségek kezelőinek formalin kitettségét. 

Elv 

A Histocold oldat különleges összetétele a helyes hőmérsékleten (4 
°C) történő mintatárolással együtt lehetővé teszi a minta állapotának 
72 órán át történő fenntartását, ami a formalinba történő merítés 
maximális ideje. 

Csomagolás 

Elsődleges tárolóedény Semleges színű PE kanna, térfogat 10 liter, EN homologizáció. PE 
csavaros kupak tömítőgyűrűvel, kék színű. Tömített. 

Címke Kopásnak és víznek, alkoholnak és oldószereknek ellenálló PVC címke. 
Karcolásálló, víznek és alkoholnak ellenálló tinta. 

Tárolás 

Tárolás A készítményt környezeti hőmérsékleten tárolja. A tárolóedényeket 
tartsa jól lezárva. 

Tárolási hőmérséklet 15-25 °C 

Stabilitás Az első kinyitás után a reagenst a feltüntetett lejárat időpontjáig 
jónak kell minősíteni, amennyiben helyesen tárolják. 

Érvényességi idő 1 év 

Figyelmeztetések és 
óvintézkedések 

A termék besorolása 

A termék egészségügyi szakemberek által történő, professzionális 
laboratóriumi használatra készült. 
Figyelmesen olvassa el a címkén található információkat (veszélyt 
jelentő szimbólumok, kockázati és biztonsági mondatok), és mindig 
olvassa el a biztonsági adatlapot, amelyen a készítménnyel 
kapcsolatos kockázatokra, a használat során alkalmazandó 
óvintézkedésekre, az elsősegély intézkedésekre és a sürgősségi 
intézkedésekre vonatkozó információk találhatók. Ne használja sérült 
elsődleges tárolóedény esetén. 

Hulladékba helyezés Adja le erre specializálódott és felhatalmazott cégeknek, a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően. 

Ajánlások Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano S.p.A. és az 
illetékes hatóságok azonnali tájékoztatása. 
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