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HISTOCOLD 
Консервиращ разтвор за надеждно транспортиране на хистологични проби  

от операционната до лабораторията по патоанатомия 
(в съответствие с регламент (ЕС) 605/2014) 

 

 
 
 

КОД ОПИСАНИЕ ОПАКОВКА 
05-100100 Histocold – консервиращ разтвор в туба 1 x 10 L 

 
 

 IVD: Инвитро диагностика – медицинско изделие 
IVD от клас A, Регламент (ЕС) 2017/746 

 Производител: Bio-Optica Milano S.p.A. 

 Basic UDI: 080341202W01030799BM 
UDI-DI: 08034120276870 
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Histocold е иновационен консервиращ разтвор за транспортиране на хистологични проби от операционната до 
лабораторията по патоанатомия в съответствие с регламент (ЕС) 605/2014. 
 
 
 
 

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Разтворът Histocold запазва пробата в непроменено състояние за максимум 72 часа до поставянето ѝ във формалин. 
Histocold гарантира отлични резултати за предметни стъкла, оцветени с хематоксилин-еозин или специални оцветители, 
и за имунохистохимия. Както и отлични резултати с методи от молекулярната биология (хибридизация in situ и PCR).  
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

              1  2          3                      4 
 
 
1- Сложете пробата в празния многофункционален контейнер. 
2- Налейте охладен разтвор Histocold чрез специалния диспенсър, така че да покрие пробата. 

Затворете контейнера с капака. 
3- Съхранявайте контейнерите с пробите при 3 – 5°C максимум 72 часа за транспортиране до лабораторията по 

патоанатомия. 
4- В лабораторията по патоанатомия, извадете хистологичната проба от разтвора. 
5- Изрежете пробата до необходимия размер и я фиксирайте с формалин. 
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Технически данни 
 

Технически данни 

Външен вид Прозрачен светлосин разтвор 

Предназначение 
Разтвор за съхранение на хистологични проби за транспортиране 
от операционната до лабораторията по патоанатомия, така че да 
се намали контакта на хирурзите с формалин. 

Принцип 

Специалната формула на разтвора Histocold и съхранението на 
пробите при ниски температури (4°C) гарантира запазване на 
пробите в непроменено състояние за период до 72 часа (след 
това пробите трябва да бъдат потопени във формалин). 

Опаковка 

Оригинална фабрична 
опаковка 

Прозрачен контейнер от полиетилен (PE), вместимост 10 литра, 
одобрен от ООН. Синя винтова капачка от PE, предпазно фолио, 
водонепроницаема. 

Етикет PVC етикет, устойчив на износване, вода, спирт и разтворители. 
Мастило, устойчиво на изтриване, вода и спирт. 

Съхранение 

Условия на съхранение На стайна температура, в плътно затворени контейнери. 

Температура на съхранение 15 – 25°C 

Стабилност След отваряне продуктът може да се използва до изтичане на 
срока на годност, ако е правилно съхраняван. 

Годност 1 година 

Предупреждения и 
предпазни мерки 

Класификация на продукта 

Продуктът е предназначен за използване от квалифицирани 
медицински лаборанти. Да не се прилага върху живи пациенти. 
Прочетете внимателно посочената върху етикета информация за 
класификацията като опасно вещество. Винаги преглеждайте 
информационния лист за безопасност, в който са посочени 
рисковете, предпазните мерки по време на употреба и мерките 
за първа помощ в случай на неволен контакт с продукта. Не 
използвайте, ако оригиналната фабрична опаковка е повредена. 

Изхвърляне След употреба, спазвайте всички държавни и местни екологични 
разпоредби относно изхвърлянето на биологични отпадъци. 

Препоръки В случай на сериозна злополука препоръчваме незабавно да 
информирате Bio-Optica Milano S.p.A и компетентните власти. 
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