Jadrové farbivo ThinPrep®
Návod na použitie
iba

URČENÉ POUŽITIE
Jadrové farbivo ThinPrep® je určené na použitie pri farbení v Papanicolaouovom teste spolu s ľubovoľným oplachovacím roztokom ThinPrep,
roztokom moridla ThinPrep, roztokom farbiva ThinPrep Orange G a roztokom ThinPrep EA.
SÚHRN A VYSVETLENIE
Jadrové farbivo ThinPrep je vodný roztok, ktorý slúži na farbenie jadier buniek v preparátoch na cytologické vyšetrenie.
PRINCÍPY POSTUPU
Ak sa jadrové farbivo ThinPrep použije spolu s farbiacimi roztokmi ThinPrep a cytologickými preparátmi, odlišne zafarbí jadrá buniek bez toho,
aby narušil cytoplazmatické farbenie a morfológiu.
ZLOŽENIE
Vodný roztok kyseliny octovej, síranu hlinitého, etylénglykolu, hematoxylínu a jodičnanu sodného. CAS 107-21-1, CAS 10043-01-3
VÝSTRAHY
Výstraha. Obsahuje síran hlinitý, ľadovú kyselinu octovú, etylénglykol.
H302 − Škodlivý po požití.
Na diagnostické použitie in vitro. Nie je určený na externé alebo interné použitie u ľudí alebo zvierat. Môže byť škodlivý po požití. Pri kontakte
môže spôsobiť podráždenie očí.
PREVENTÍVNE OPATRENIA
P264 − Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.
P280 − Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare/ochranu tváre.
Zabráňte kontaktu s očami. Ak sa nádobka nepoužíva, uchovávajte ju uzavretú. Použite do 60 dní od prvého otvorenia nádobky. Výsledky
s cytologickými vzorkami s iným roztokom ako ThinPrep sa nehodnotili. Nepoužívajte, ak je hlavný obal poškodený.
PREDBEŽNÁ PRÍPRAVA
Nevyžaduje sa žiadna rekonštitúcia, miešanie alebo riedenie.
SKLADOVANIE
Skladujte pri teplote od 15 °C (59 °F) do 25 °C (77 °F). Použite do 60 dní od prvého otvorenia nádobky alebo do dátumu exspirácie uvedeného
na nádobke, podľa toho, čo nastane skôr.
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Jadrové farbivo ThinPrep®
VZHĽAD A INTEGRITA
Nepriehľadný nesterilný roztok.
ODBER A PRÍPRAVA VZORIEK
Na použitie s gynekologickými cytologickými vzorkami, ktoré sa spracovali v ľubovoľnom zariadení na spracovanie vzoriek ThinPrep.
POSTUP
Konkrétne protokoly farbenia nájdete v používateľskej príručke ThinPrep Stain.
OBMEDZENIA POSTUPU
Musí sa použiť v súlade s pokynmi uvedenými v používateľskej príručke ThinPrep Stain. Jadrové farbivo ThinPrep sa nemôže nahradiť žiadnym
iným roztokom.
VÝKONNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY
Ak sa jadrové farbivo ThinPrep použije podľa pokynov, zafarbí jadrá buniek cytologických preparátov.
LIKVIDÁCIA
Zlikvidujte v súlade so všetkými platnými predpismi.
OPATRENIA PRVEJ POMOCI
V PRÍPADE POŽITIA: Ak sa necítite dobre, kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. Kompletnú kartu bezpečnostných údajov
nájdete na internetovej stránke www.hologicsds.com
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Pozrite si návod na použitie

Kód šarže

Katalógové číslo

Diagnostická zdravotnícka
pomôcka in vitro

Teplotné obmedzenie

Dráždivé, podráždenie
dýchacích ciest, dráždi pokožku
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