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HISTOCOLD 
Διάλυμα διατήρησης για την ασφαλή μεταφορά ιστολογικών δειγμάτων  

από το χειρουργείο στο εργαστήριο παθολογοανατομίας 
(Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 605/2014) 

 

 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
05-100100 Histocold – διάλυμα διατήρησης σε δοχείο 1 x 10L 

 
 

 In Vitro διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν 
IVD Κατηγορία A, Reg. UE 2017/746 

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

 Basic UDI: 080341202W01030799BM 
UDI-DI: 08034120276870 
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Το Histocold είναι μια καινοτόμος λύση διατήρησης για τη μεταφορά ιστολογικών δειγμάτων από το χειρουργείο στο 
εργαστήριο παθολογοανατομίας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 605/2014. 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το διάλυμα Histocold έχει αναπτυχθεί για τη διατήρηση αμετάβλητων συνθηκών για το δείγμα και τη συντήρησή του για 
μέγιστο χρονικό διάστημα 72 ωρών, μέχρι την εισαγωγή του δείγματος στη φορμαλίνη. 
Το Histocold εγγυάται άριστα αποτελέσματα για αντικειμενοφόρες πλάκες που έχουν υποβληθεί σε χρώση αιματοξυλίνης-
ηωσίνης, ειδικές χρώσεις και ανοσοϊστοχημεία. Επίσης εξαιρετικά αποτελέσματα με τεχνικές μοριακής βιολογίας (υβριδισμός 
in situ και PCR).  
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

              1  2          3                      4 
 
 
1- Τοποθετήστε το δείγμα στο άδειο δοχείο πολλαπλών χρήσεων. 
2- Προσθέστε το διάλυμα Histocold από το ψυγείο χρησιμοποιώντας τον ειδικό διανομέα στο δείγμα. 

Καλύψτε και κλείστε το δοχείο με το πώμα. 
3- Διατηρήστε τα δοχεία με τα δείγματα σε θερμοκρασία 3-5 °C για μέγιστο διάστημα 72 ωρών για τη μεταφορά στο εργαστήριο 

παθολογοανατομίας. 
4- Μόλις φτάσουν στο εργαστήριο παθολογοανατομίας, βγάλτε το ιστολογικό δείγμα από το διάλυμα. 
5- Προχωρήστε στην κοπή και τη μονιμοποίηση με φορμαλίνη. 
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Τεχνικά δεδομένα 
 

Τεχνικά δεδομένα 

Εμφάνιση Διαφανές γαλάζιο διάλυμα 

Στόχος 
Διάλυμα αποθήκευσης ιστολογικών δειγμάτων για τη μεταφορά από 
το χειρουργείο στο εργαστήριο παθολογοανατομίας, για τη μείωση 
της επαφής των χειριστών του χειρουργείου με τη φορμαλίνη. 

Αρχή 

Η ειδική σύνθεση του διαλύματος Histocold σε συνδυασμό με την 
αποθήκευση των δειγμάτων σε χαμηλές θερμοκρασίες (4 °C) 
επιτρέπει τη διατήρηση των συνθηκών του δείγματος μέχρι 72 ώρες 
(μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, το δείγμα θα πρέπει να 
βυθιστεί σε φορμαλίνη). 

Συσκευασία 

Κύριος περιέκτης 
Δοχείο PE ουδέτερου χρώματος, χωρητικότητα 10 λίτρα, 
εγκεκριμένο από UN. Μπλε βιδωτό καπάκι από PE με σφράγιση, 
υδατοστεγανό. 

Ετικέτα Ετικέτα PVC ανθεκτική σε φθορά, νερό, αλκοόλη και διαλύτες. 
Μελάνι ανθεκτικό στη χάραξη και στο νερό και την αλκοόλη. 

Αποθήκευση 

Συνθήκες αποθήκευσης Θερμοκρασία δωματίου, διατηρήστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. 

Θερμοκρασία αποθήκευσης 15-25 °C 

Σταθερότητα Μετά το άνοιγμα, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι την 
ημερομηνία λήξης, εάν έχει αποθηκευτεί σωστά. 

Εγκυρότητα 1 έτος 

Προειδοποιήσεις και 
προφυλάξεις 

Ταξινόμηση προϊόντος 

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό 
προσωπικό. Μην εφαρμόζετε σε ζώντες ασθενείς. Διαβάστε 
προσεκτικά τις πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση των 
επικίνδυνων ουσιών στην ετικέτα. Ανατρέχετε πάντα στο δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας για πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους 
του μείγματος, τα μέτρα προφύλαξης κατά τη χρήση και τα μέτρα 
πρώτων βοηθειών σε περίπτωση τυχαίας έκλυσης. Μην 
χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν ο πρωτεύων περιέκτης έχει υποστεί 
ζημιά. 

Απόρριψη 
Μετά τη χρήση, τηρήστε όλους τους κρατικούς και τοπικούς 
περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση 
απορριμμάτων βιολογικής προέλευσης. 

Συστάσεις Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, συνιστούμε να ενημερώσετε 
αμέσως την Bio-Optica Milano S.p.A και τις αρμόδιες αρχές. 

 
Βιβλιογραφία 
 

HISTO COLD STORAGE SOLUTION TO AVOID FIRST CONTACT WITH FORMALIN DURING TRANSPORT TO PATHOLOGY GROSS ROOMS AND MANTAIN 
SUITABILITY TO SUBSEQUENT DIAGNOSTICS. 
Brunelli M1, Scarpa A1, Caliò A1, Martignoni G1,2 and Ghimenton C1. 
1Pathology Unit, Department of Diagnostics and Public Health, University and Hospital Trust of 
Verona, Italy. 2Pathology Unit, Pederzoli Hospital, Peschiera del Garda, Italy 
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