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HISTOCOLD 
Konzervačný roztok pre bezpečnú prepravu histologických vzoriek  

z operačnej sály do laboratória PA 
(podľa Európskeho nariadenia 605/2014) 

 

 
 
 

KÓD OPIS BALENIE 
05-100100 Histocold - konzervačný roztok v kanistri 1 x 10 l 

 
 

 Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro 
IVD, trieda A, nariadenie (EÚ) 2017/746 

 Výrobca: Bio-Optica Milano S.p.A. 

 Basic UDI: 080341202W01030799BM 
UDI-DI: 08034120276870 
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Histocold je inovatívne riešenie na uchovávanie histologických vzoriek pri ich prenášaní z operačnej sály do laboratória PA, v 
súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 605/2014. 
 
 
 
 

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI 
 

Roztok Histocold je špeciálne navrhnutý tak, aby boli zachované podmienky konzervácie vzoriek a ich uchovávanie až na 72 hodín 
pred ich uložením do formalínu. 
Roztok Histocold zaručuje vynikajúce výsledky v prípade sklíčok farbených hematoxylínom-eozínom, špeciálnych farbení a 
imunohistochemických postupoch. Vynikajúce výsledky sú dosahované aj pri metódach molekulárnej biológie (in situ hybridizácii 
a PCR).  
 
 
 
 

NÁVOD NA POUŽITIE 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

              1  2          3                      4 
 
 
1- Vložte vzorku do prázdnej viacúčelovej nádoby. 
2- Nalievajte chladený roztok HistoCold pomocou špeciálneho dávkovača, kým nie je vzorka úplne zakrytá. 

Nádobu uzavrite príslušným vekom. 
3- Uchovávajte nádoby so vzorkami pri teplote 3–5 °C po dobu maximálne 72 hodín na prepravu do laboratória PA. 
4- Akonáhle sú nádoby v laboratóriu PA, vyberte histologickú vzorku z roztoku. 
5- Pokračujte rezaním a fixáciou formalínom. 
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Technické údaje 
 

Technické údaje 

Vzhľad Priehľadný svetlo modrý roztok 

Účel 
Riešenie na uchovávanie histologických vzoriek pri premiestňovaní z 
operačnej sály do laboratória PA, obmedzenie kontaktu operatérov 
na operačnej sále s formalínom. 

Princíp fungovania 

Špeciálna formulácia roztoku Histocold a skladovanie vzoriek pri 
zodpovedajúcich teplotách (4 °C) umožňujú, aby boli zachované 
podmienky konzervácie vzoriek a ich uchovávanie až na 72 hodín, čo 
je časový limit na ich ponorenie do formalínu. 

Balenie 

Primárna nádoba Nádoba z PE neutrálnej farby, objem 10 litrov, schválenie UN. Modré 
skrutkovacie viečko z PE s tesnením, vodotesné. 

Štítok 
Štítok z PVC odolný proti opotrebovaniu, vode, alkoholom a 
rozpúšťadlám. Atrament odolný proti poškriabaniu, odolávajúci vode a 
alkoholom. 

Skladovanie 

Skladovacie podmienky Pri izbovej teplote, udržiavajte nádoby tesne uzavreté. 

Teplota skladovania 15–25 °C 

Stabilita Po otvorení je možné produkt používať až do dátumu expirácie za 
predpokladu správneho uchovávania. 

Trvanlivosť 1 rok 

Varovania a bezpečnostné 
opatrenia 

Klasifikácia produktu 

Produkt musia používať špecializovaní technickí pracovníci. Neplatí u 
živých pacientov. Pozorne si prečítajte informácie o klasifikácii 
nebezpečných látok na etikete. Vždy nahliadnite do karty 
bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje informácie o rizikách 
spojených so zmesou, bezpečnostné opatrenia platné počas 
používania a opatrenia pre prvú pomoc a pre prípad náhodného 
úniku. Nepoužívajte, ak je poškodený primárny obal. 

Likvidácia Po použití dodržiavajte všetky národné a miestne predpisy týkajúce 
sa likvidácie biologických odpadov. 

Odporúčania V prípade závažnej nehody odporúčame, aby ste okamžite 
informovali spoločnosť Bio-Optica Milano S.p.A. a príslušné úrady. 
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