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HISTOCOLD 
Konservavimo tirpalas histologiniams ėminiams saugiai gabenti  

iš operacinės į PA laboratoriją sistema 
(Atitinka Europos Reglamentą 605/2014) 

 

 
 
 

KODAS APRAŠAS PAKUOTĖ 
05–100100 HistoCold – konservavimo tirpalas talpyklėje 1 x 10 l 

 
 

 In vitro diagnostika. Medicinos priemonė 
IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746 

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

 Basic UDI: 080341202W01030799BM 
UDI-DI: 08034120276870 
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„HistoCold“ – tai naujoviškas konservavimo tirpalas, skirtas histologiniams mėginiams iš operacinės į PA laboratoriją gabenti, 
atitinkantis Europos Reglamentą Nr. 605/2014. 
 
 
 
 

BENDROSIOS SAVYBĖS 
 

Tirpalas „HistoCold“ naudojamas nepakitusiems mėginiams išsaugoti ir išlaikyti iki daugiausia 72 valandų, iki mėginys bus 
įdedamas į formaliną. 
„HistoCold“ užtikrina puikius rezultatus naudojant su objektiniais stikleliais, dažytais hematoksilinu ir eozinu arba specialiaisiais 
dažikliais bei naudojamais imunohistocheminiams tyrimams. Puikūs rezultatai ir taikant molekulinės biologijos metodus (in situ 
hibridizaciją ir PGR).  
 
 
 
 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

              1  2          3                      4 
 
 
1- Sudėkite ėminį į tuščią universalią talpyklę. 
2- Įpilkite atšaldyto tirpalo „HistoCold“ naudodami specialų dozatorių, kad ėminys būtų padengtas. 

Uždarykite talpyklės dangtelį. 
3- Laikykite talpykles su mėginiais 3–5 °C temperatūroje ne ilgiau kaip 72 val. gabenimui į PA laboratoriją; 
4- Atgabenę į PA laboratoriją, išimkite histologinį mėginį iš tirpalo. 
5- Apdorokite: apipjaustykite ir fiksuokite formalinu. 
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Techniniai duomenys 
 

Techniniai duomenys 

Išvaizda Skaidrus šviesiai mėlynas tirpalas 

Paskirtis 
Histologinių mėginių laikymo skystis, kuriame jie gabenami iš 
operacinės į PA laboratoriją, sumažinantis operacinės darbuotojų 
kontaktą su formalinu. 

Principas 
Dėl specialios tirpalo „HistoCold“ sudėties ir mėginių laikymo žemoje 
temperatūroje (4 °C), mėginio sąlygas galima išlaikyti iki 72 val. 
(paskui mėginį reikia pamerkti į formaliną). 

Pakuotė 

Pirminė talpyklė Neutralios spalvos PE talpyklė, talpa 10 litrų, patvirtinta JT. Mėlynas 
užsukamas dangtelis su PE sandarikliu, nepraleidžiantis vandens. 

Etiketė Mechaniniam poveikiui, vandeniui, alkoholiui ir tirpikliams atspari PVC 
etiketė. Atsparus braižymui, vandeniui ir alkoholiui rašalas. 

Laikymas 

Laikymo sąlygos Kambario temperatūra, laikyti talpykles sandariai uždarytas. 

Laikymo temperatūra 15–25 °C 

Stabilumas Atidarius, jeigu gaminys laikytas teisingai, jį galima naudoti iki 
tinkamumo datos. 

Tinkamumas 1 metai 

Įspėjimai ir atsargumo 
priemonės 

Gaminio klasifikacija 

Gaminys skirtas naudoti specializuotiems techniniams operatoriams. 
Nenaudoti gyviems pacientams. Atidžiai perskaitykite informaciją 
apie pavojingų medžiagų klasifikaciją etiketėje. Informaciją apie 
mišinio riziką, atsargumo priemones naudojimo metu ir pirmosios 
pagalbos priemones netyčia išsiliejus, visada žiūrėkite saugos 
duomenų lape. Nenaudokite, jeigu pirminė talpyklė pažeista. 

Šalinimas Panaudoję, vadovaukitės visais valstybės ir regiono aplinkosaugos 
teisės aktais dėl biologinių atliekų šalinimo. 

Rekomendacijos Sunkaus incidento atveju rekomenduojame nedelsiant informuoti 
bendrovę „Bio-Optica Milano S.p.A“ ir kompetentingas institucijas. 
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