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HISTOCOLD 
Conserveringsoplossing voor veilig transport van histologische monsters  

van de operatiekamer naar het PA-lab 
(In overeenstemming met de Europese Verordening 605/2014) 

 

 
 
 

CODE BESCHRIJVING VERPAKKING 
05-100100 Histocold – conserveringsoplossing in tank 1 x 10 l 

 
 

 In vitro diagnostiek – Medisch hulpmiddel 
IVD Klasse A, verord. (EU) 2017/746 

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

 Basic UDI: 080341202W01030799BM 
UDI-DI: 08034120276870 
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Histocold is een innovatieve conserveringsoplossing voor het transport van histologische monsters van de operatiekamer naar 
het PA-lab, in overeenstemming met Europese verordening 605/2014. 
 
 
 
 

ALGEMENE KENMERKEN 
 

Histocold-oplossing is ontwikkeld om de toestand van het monster ongewijzigd te houden en maximaal 72 uur te conserveren, 
totdat het monster in formaline wordt gebracht. 
Histocold garandeert uitstekende resultaten met objectglaasjes die gekleurd zijn met hematoxyline-eosine, speciale 
kleurmiddelen en immunohistochemie. Uitstekende resultaten ook met moleculaire biologische technieken (in situ hybridisatie 
en PCR).  
 
 
 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

              1  2          3                      4 
 
 
1- Het monster in de lege multifunctionele houder doen. 
2- Het monster met behulp van de speciale dispenser bedekken met gekoelde oplossing Histocold. 

De houder afdekken en sluiten met het deksel. 
3- De houders met monsters gedurende maximaal 72 uur bewaren op een temperatuur van 3-5°C voor transport naar het PA-

laboratorium. 
4- In het PA-lab aangekomen, het histologische monster uit de oplossing nemen. 
5- Overgaan tot bijsnijden en fixeren met formaline. 
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Technische gegevens 
 

Technische gegevens 

Uiterlijk Transparante lichtblauwe oplossing 

Doel 
Bewaaroplossing voor histologische monsters voor transport van de 
operatiekamer naar het PA-lab, om het contact van de operatoren 
van de operatiekamer met formaline te verminderen. 

Principe 

Door de speciale samenstelling van Histocold-oplossing in combinatie 
met de opslag van monsters bij lage temperaturen (4°C) kan de 
conditie van het monster tot 72 uur gehandhaafd blijven (daarna 
moet het monster in formaline worden ondergedompeld). 

Verpakking 

Primaire verpakking PE-tank in neutrale kleur, inhoud 10 liter, VN-goedgekeurd. Blauwe 
schroefdop in PE met verzegeling, waterdicht. 

Label PVC-label dat bestand is tegen slijtage, water, alcohol en 
oplosmiddelen. Krasbestendige inkt, bestand tegen water en alcohol. 

Opslag 

Opslagomstandigheden Kamertemperatuur, houders goed gesloten houden. 

Opslagtemperatuur 15-25°C 

Stabiliteit 
Na opening kan het product worden gebruikt tot de uiterste 
houdbaarheidsdatum, mits het op de juiste manier wordt 
opgeslagen. 

Geldigheid 1 jaar 

Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen 

Productclassificatie 

Het product moet worden gebruikt door gespecialiseerde technici. 
Niet toepassen op levende patiënten. Lees de informatie over de 
classificatie van gevaarlijke stoffen op het etiket aandachtig. 
Raadpleeg altijd het veiligheidsinformatieblad voor informatie over 
de risico's van het mengsel, de voorzorgsmaatregelen tijdens het 
gebruik, en de eerstehulpmaatregelen en maatregelen in geval van 
onbedoeld vrijkomen. Niet gebruiken als de primaire verpakking 
beschadigd is. 

Verwijdering Neem alle nationale en lokale milieuvoorschriften met betrekking tot 
verwijdering van biologisch afval in acht. 

Aanbevelingen Bij een ernstig ongeval raden wij u aan Bio-Optica Milano S.p.A. en de 
bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
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