„ThinPrep®“ branduolių dažai
Naudojimo instrukcija
tik

NUMATYTOJI PASKIRTIS
„ThinPrep®“ branduolių dažai skirti naudoti su bet kuriuo „ThinPrep“ skalavimo tirpalu, „ThinPrep“ melsvinimo tirpalu, „ThinPrep Orange G“
tirpalu ir „ThinPrep EA“ tirpalu atliekant Papanicoulaou dažymo procedūrą.
SANTRAUKA IR PAAIŠKINIMAS
„ThinPrep“ branduolių dažai – tai vandeninis tirpalas, kuris nudažo ant objektinių stiklelių esančių preparatų ląstelių branduolius.
PROCEDŪROS PRINCIPAI
Naudojami su „ThinPrep“ dažymo tirpalais ir citologinių mėginių preparatais ant objektinių stiklelių, „ThinPrep“ branduolių dažai diferencijuotai
nudažo ląstelių branduolius, netrikdydami citoplazmos dažymosi ir nekeisdami morfologijos.
SUDĖTIS
Acto rūgšties, aliuminio sulfato, etilenglikolio, hematoksilino ir natrio jodato vandeninis tirpalas. CAS 107-21-1, CAS 10043-01-3
ĮSPĖJIMAI
Įspėjimas. Sudėtyje yra aliuminio sulfato, ledinės acto rūgšties, etilenglikolio.
H302. Kenksminga prarijus.
Skirta in vitro diagnostikai. Neskirta išoriniam ar vidiniam naudojimui žmonėms arba gyvūnams. Gali būti kenksminga prarijus. Susilietus gali
dirginti akis.
ATSARGUMO PRIEMONĖS
P264. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.
P280. Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Venkite patekimo į akis. Tiesiogiai nenaudojant, laikyti talpyklą uždarytą. Pirmą kartą atidarius talpyklą, sunaudoti per 60 parų. Rezultatai
naudojant ne „ThinPrep“ citologinius mėginius neįvertinti. Nenaudoti, jei pirminė pakuotė pažeista.
PIRMINIS APDOROJIMAS
Nereikia tirpinti, maišyti ar skiesti.
LAIKYMAS
Laikykite 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Pirmą kartą atidarę talpyklą, sunaudokite per 60 parų arba iki galiojimo datos, pažymėtos ant
talpyklos, atsižvelgdami į tai, kuris terminas ankstesnis.
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„ThinPrep®“ branduolių dažai
IŠVAIZDA IR KONSISTENCIJA
Neskaidrus, nesterilus tirpalas.
MĖGINIŲ ĖMIMAS IR RUOŠIMAS
Skirta naudoti su ginekologiniais citologiniais mėginiais, apdorotais bet kuriuo „ThinPrep“ procesoriumi.
PROCEDŪRA
Konkretūs dažymo protokolai pateikti „ThinPrep“ dažų naudotojo vadove.
PROCEDŪROS APRIBOJIMAI
Būtina naudoti vadovaujantis „ThinPrep“ dažo naudotojo vadove pateiktais nurodymais. „ThinPrep“ branduolių dažų negalima pakeisti jokiu
kitu tirpalu.
VEIKSMINGUMO CHARAKTERISTIKOS
Naudojami, kaip nurodyta, „ThinPrep“ branduolių dažai nudažo ląstelių branduolius citologinių mėginių preparatuose ant objektinių stiklelių.
IŠMETIMAS
Išmeskite laikydamiesi visų taikomų teisės aktų.
PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Visą saugos
duomenų lapo turinį žr. tinklalapyje www.hologicsds.com.
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Panaudoti iki
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In vitro diagnostikos
medicinos priemonė

Temperatūros apribojimas

Dirginanti, kvėpavimo takų
dirginimas, odą jautrinanti
medžiaga
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