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ÚČEL POUŽITÍ

Roztok modřidla ThinPrep® je určen pro použití v rámci procedury barvení Papanicoulaou spolu s jaderným barvivem ThinPrep, proplachovacím 
roztokem ThinPrep, roztokem ThinPrep Orange G a roztokem ThinPrep EA.

SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ

Roztok modřidla ThinPrep je vodný zásaditý roztok, který ztmaví buněčné komponenty zabarvené jaderným barvivem ThinPrep na modrou/
fialovou barvu na připravených sklíčkách pro cytologické posouzení.

PRAVIDLA POSTUPU

Při použití s barvicími roztoky ThinPrep a přípravami cytologických sklíček ztmaví roztok modřidla ThinPrep tyto buněčné komponenty 
zabarvené jaderným barvivem ThinPrep, čímž posílí jadernou morfologii.

SLOŽENÍ

Vodný roztok patentovaného uhličitanu lithného.

VAROVÁNÍ

Pro diagnostické použití In Vitro.

Není určeno pro interní nebo externí použití na lidech nebo zvířatech.

Při kontaktu může způsobit podráždění očí.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte vniknutí do očí.

Při manipulaci s roztokem používejte ochranu očí. 

Pokud přípravek přímo nepoužíváte, musí být nádoba uzavřená. 

Výsledky u cytologických vzorků jiného typu než ThinPrep nebyly posouzeny. 

Nepoužívejte, pokud je primární balení poškozené.

PŘEDBĚŽNÉ OŠETŘENÍ

Není potřeba žádné rozpouštění, míchání ani ředění.

SKLADOVÁNÍ

Nepoužitý roztok modřidla ThinPrep uchovávejte při 15 °C (59 °F) až 30 °C (86 °F) v dodané nádobě. Roztok modřidla ThinPrep nepoužívejte 
po datu exspirace vyznačeném na nádobě.
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VZHLED A INTEGRITA

Čirý, nesterilní roztok.

ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKU

K použití s gynekologickými cytologickými vzorky zpracovanými na libovolném procesoru ThinPrep.

POSTUP

V návodu k obsluze barviva ThinPrep najdete konkrétní protokoly barvení.

OMEZENÍ POSTUPU

Musí se používat podle pokynů v návodu k použití barviva ThinPrep. Roztok modřidla ThinPrep nelze nahradit jiným roztokem.

VÝKONNOSTNÍ VLASTNOSTI

Při použití podle pokynů na přípravě cytologického sklíčka ztmaví roztok modřidla ThinPrep jaderné složky zabarvené jaderným 
barvivem ThinPrep.

LIKVIDACE

Likvidujte v souladu s veškerou platnou legislativou.

OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI
Neočekávají se žádné škodlivé účinky. Celý bezpečnostní list je k dispozici na stránkách www.hologicsds.com.

Výrobce
Autorizovaný zástupce 
v  Evropském společenství

Kód šarže

Přečtěte si návod k použití Katalogové číslo Omezení teploty

Diagnostický zdravotnický 
prostředek in vitro

Spotřebujte do

Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA
Tel.: +1 508 263-2900 • www.hologic.com

Hologic BVBA • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgie
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