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HISTOCOLD 
Solução conservante para o transporte dos fragmentos histológicos em segurança  

do bloco operatório para o laboratório de anatomia patológica 
(Em conformidade com o Regulamento Europeu 605/2014) 

 

 
 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO EMBALAGEM 
05-100100 Histocold - solução conservante em bidão 1 x 10L 

 
 
 Dispositivo médico-diagnóstico in vitro 

IVD na Classe A, Reg. UE 2017/746 
 Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 

 Basic UDI: 080341202W01030799BM 
UDI-DI: 08034120276870 
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Histocold é uma inovadora solução de conservação para o transporte de fragmentos histológicos em segurança desde o bloco 
operatório até ao laboratório de anatomia patológica, em conformidade com o Regulamento Europeu 605/2014. 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 

A solução Histocold foi propositadamente pensada para manter inalteradas as condições da amostras e conservá-las até um 
máximo de 72 horas, antes da inserção da própria amostra em formalina. 
Histocold garante resultados ótimos para lâminas coradas com Hematoxilina-Eosina, colorações especiais e imuno-histoquímica. 
Resultados ótimos também com as técnicas de biologia molecular (hibridização in situ e PCR).  
 
 
 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

              1  2          3                      4 
 
 
1- Insira o fragmento histológico acabado de colher no recipiente polivalente. 
2- Dispense a solução Histocold a frio usando o respetivo dispensador até cobrir totalmente o fragmento. 

Feche o recipiente com a tampa e rotule. 
3- Armazene os recipientes com as amostras imersas na solução Histocold a 3-5°C até um máximo de 72h para o transporte desde 

o bloco operatório até à anatomia patológica. 
4- Colha a amostra da solução Histocold, efetue a redução e transfira-a em formalina para a fixação. 
5- Proceda segundo os métodos padrão do laboratório de anatomia patológica sem qualquer alteração. 
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Especificações 
 

Dados técnicos 

Aspeto Líquido azul transparente 

Fim previsto 

Solução conservante para fragmentos histológicos desde o momento 
da colheita (bloco operatório) até à imersão no fixador (anatomia 
patológica), para diminuir a exposição dos operadores das salas de 
colheita à formalina. 

Princípio 

A fórmula especial da solução Histocold associada à conservação da 
amostra a temperaturas corretas (4°C) permite a manutenção das 
condições da própria amostra até 72 h, tempo limite para a sua 
imersão em formalina. 

Embalagem 

Embalagem primária Bidão em PE de cor neutra, capacidade 10L homologada UN. Tampa 
roscada PE com anel de selagem, cor azul. Vedação estanque. 

Rótulo Rótulo em PVC resistente ao desgaste e à água, álcool e solventes. 
Tinta anti-riscos resistente à água e ao álcool. 

Conservação 

Armazenamento Conserve o preparado à temperatura ambiente. Mantenha as 
embalagens devidamente fechadas. 

Temperatura de 
armazenamento 

15-25°C 

Estabilidade Após a primeira abertura, o reagente deve considerar-se válido até à 
data de validade indicada, desde que seja corretamente conservado. 

Validade 1 ano 

Advertências e precauções 

Classificação do produto 

O produto destina-se à utilização profissional de laboratório para 
profissionais de saúde. 
Leia atentamente as informações indicadas no rótulo (símbolos de 
perigo, frases de risco e de segurança) e consulte sempre a ficha de 
segurança, onde é possível obter informações relativas aos riscos 
apresentados pelo preparado, medidas de precaução a adotar 
durante o uso e medidas de primeiros socorros e em caso de derrame 
acidental. Não utilize caso a embalagem primária esteja danificada. 

Eliminação Entregue em empresas especializadas e autorizadas, segundo a 
legislação vigente. 

Recomendações 
É recomendável, em caso de incidente grave, informar 
imediatamente a Bio-Optica Milano S.p.A. e as autoridades 
competentes. 
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