Soluție ThinPrep® de albăstrire
Instrucțiuni de utilizare
exclusiv

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ
Soluția ThinPrep® de albăstrire este destinată folosirii în cadrul procedurii de colorație Papanicolau împreună cu soluția de colorație
a nucleelor ThinPrep, soluția de spălare ThinPrep, soluția ThinPrep Orange G și soluția ThinPrep EA.
REZUMAT ȘI EXPLICAȚII
Soluția de albăstrire ThinPrep este o soluție apoasă și alcalină, care întunecă componentele celulare colorate cu soluție de colorație
a nucleelor ThinPrep în albastru/violet în preparatele de pe lame în vederea evaluării citologice.
PRINCIPIILE PROCEDURII
Folosită împreună cu soluțiile de colorație ThinPrep și preparatele pe lame citologice, soluția de albăstrire ThinPrep va întuneca acele
componente celulare colorate cu soluția de colorație a nucleelor ThinPrep, îmbunătățind morfologia nucleelor.
COMPOZIȚIE
Soluție apoasă de carbonat de litiu.
AVERTISMENTE
Pentru utilizarea la diagnosticarea in vitro.
Nu este adecvat pentru uz extern sau intern, la oameni sau animale.
Poate să cauzeze iritarea ochilor la contact.
MĂSURI DE PRECAUȚIE
Evitați contactul cu ochii.
La manevrarea soluției, purtați mănuși și echipament de protecție pentru ochi.
Țineți recipientul închis atunci când nu îl folosiți direct.
Rezultatele cu probe de citologie altele decât ThinPrep nu au fost evaluate.
Nu utilizați produsul dacă ambalajul primar este deteriorat.
PRETRATARE
Nu este necesară reconstituirea, amestecarea sau diluarea.
DEPOZITARE
Depozitați soluția ThinPrep de albăstrire nefolosită la temperaturi între 15 °C (59 °F) și 30 °C (86 °F) în recipientul furnizat. Nu folosiți soluția
ThinPrep de albăstrire după data expirării indicată pe recipient.
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Soluție ThinPrep® de albăstrire
ASPECT ȘI INTEGRITATE
Soluție limpede, nesterilă.
RECOLTAREA ȘI PREGĂTIREA PROBELOR
Pentru utilizarea cu probe citologice ginecologice care au fost prelucrate pe orice sistem ThinPrep.
PROCEDURĂ
Pentru protocoalele de colorație specifice, consultați manualul de utilizare a colorației ThinPrep.
LIMITĂRILE PROCEDURII
Trebuie să fie folosită în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în manualul de utilizare al colorației ThinPrep. Soluția ThinPrep de albăstrire
nu poate fi înlocuită cu nicio altă soluție.
CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ
Folosită conform instrucțiunilor cu preparatele pe lame citologice, soluția de albăstrire ThinPrep va întuneca acele componente celulare
colorate cu soluția de colorație a nucleelor ThinPrep.
ELIMINARE
Eliminați în conformitate cu toate reglementările aplicabile.
MĂSURI DE PRIM AJUTOR
Nu sunt anticipate efecte adverse. Consultați www.hologicsds.com pentru fișa completă cu date de securitate.
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