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HISTOCOLD 
Soluție de conservare pentru transportul în siguranță al probelor histologice  

de la sala de operații la laboratorul de anatomie patologică. 
(În conformitate cu Regulamentul european 605/2014) 

 

 
 
 

COD DESCRIERE AMBALAJUL 
05-100100 Histocold, soluție de conservare în rezervor 1 x 10 l 

 
 

 Dispozitiv medical pentru diagnosticare in-vitro 
IVD (dispozitiv de diagnosticare in vitro) Clasa A, 
Reg. UE 2017/746 

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

 Basic UDI: 080341202W01030799BM 
UDI-DI: 08034120276870 
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Histocold este un o soluție inovatoare de conservare pentru transportul probelor histologice de la sala de operații la laboratorul 
de anatomie patologică, în conformitate cu Regulamentul European 605/2014. 
 
 
 
 

CARACTERISTICI GENERALE 
 

Soluția Histocold este dezvoltată pentru a menține neschimbată starea probelor și a le conserva pentru maximum 72 de ore, 
până la introducerea probelor în formol. 
Histocold garantează rezultate excelente pentru lamelele colorate cu hematoxilină-eozină, coloranți speciali și pentru 
imunohistochimie. Rezultate excelente sunt obținute și cu tehnicile de biologie moleculară (hibridizare in situ și PCR).  
 
 
 
 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

              1  2          3                      4 
 
 
1- Puneți proba în recipientul polivalent gol. 
2- Turnați soluție refrigerantă Histocold folosind dispenserul special până când proba este acoperită. 

Închideți recipientul cu capacul. 
3- Păstrați recipientele cu probe la 3-5 °C pentru maximum 72 h pentru transport la laboratorul AP. 
4- După ce ajungeți la laboratorul AP, scoateți proba histologică din soluție. 
5- Efectuați ajustarea și fixarea cu formol. 
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Date tehnice 
 

Date tehnice 

Aspect Soluție albastru deschis transparentă 

Destinație 
Soluție de stocare pentru transportul probelor histologice de la sala 
de operații la laboratorul AP, pentru a reduce contactul operatorilor 
din sala de chirurgie cu formolul. 

Principiu 

Formula specială a soluției Histocold combinată cu păstrarea 
probelor la temperatură scăzută (4 °C) permite menținerea stării 
probei până la 72 h (după această perioadă, proba trebuie introdusă 
în formol). 

Ambalaj 

Ambalaj primar Recipient din PE, culoare neutră, capacitate 10 litri, aprobat de UN. 
Capac cu filet, albastru, din PE, cu sigiliu, etanș. 

Etichetă Etichetă din PVC rezistentă la uzură, alcool și solvenți. Cerneală anti-
zgâriere, rezistentă la apă și la alcool. 

Depozitare 

Condiții de depozitare La temperatura camerei, păstrați recipientele închise ermetic. 

Temperatura de depozitare 15-25 °C 

Stabilitate După deschidere, produsul este utilizabil până la data de expirare, 
dacă este depozitat corect. 

Valabilitate 1 an 

Avertizări și măsuri de 
precauție 

Clasificarea produsului 

Produsul trebuie utilizat de către operatori tehnici specializați. Nu 
aplicați pe pacienți vii. Citiți cu atenție informațiile de pe etichetă 
privind clasificarea substanțelor periculoase. Consultați întotdeauna 
fișa cu date de securitate unde sunt disponibile informații privind 
riscurile existente în amestec, măsurile de precauție în timpul 
utilizării și măsurile de prim-ajutor și intervenție în cazul eliberării 
accidentale. Nu utilizați dacă recipientul primar este deteriorat. 

Eliminarea După utilizare, respectați toate reglementările de mediu, de stat și 
locale, privind eliminarea deșeurilor biologice. 

Recomandări În caz de accident grav, vă recomandăm să informați imediat Bio-
Optica Milano S.p.A și autoritățile competente. 

 
Literatura de specialitate 
 

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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