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URČENÉ POUŽITIE

Roztok moridla ThinPrep® je určený na použitie pri farbení v Papanicolaouovom teste spolu s jadrovým farbivom ThinPrep, oplachovacím 
roztokom ThinPrep, roztokom farbiva ThinPrep Orange G a roztokom ThinPrep EA.

SÚHRN A VYSVETLENIE

Roztok moridla ThinPrep je vodný alkalický roztok, ktorý sfarbí na modro/fialovo bunkové komponenty zafarbené jadrovým farbivom ThinPrep 
v preparátoch na cytologické vyšetrenie.

PRINCÍPY POSTUPU

Ak sa roztok moridla ThinPrep použije s farbiacimi roztokmi ThinPrep a cytologickými preparátmi, sfarbí do tmava bunkové komponenty 
zafarbené jadrovým farbivom ThinPrep a zlepší morfológiu jadra.

ZLOŽENIE

Vodný roztok uhličitanu lítneho.

VÝSTRAHY

Na diagnostické použitie in vitro.

Nie je určený na externé alebo interné použitie u ľudí alebo zvierat.

Pri kontakte môže spôsobiť podráždenie očí.

PREVENTÍVNE OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s očami.

Pri manipulácii s roztokom používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare. 

Ak sa nádobka nepoužíva, uchovávajte ju uzavretú. 

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

Nepoužitý roztok moridla ThinPrep uchovávajte pri teplote 15 ˚C (59 ˚F) až 30 ˚C (86 ˚F) v dodanej nádobke. Roztok moridla ThinPrep 
nepoužívajte po dátume exspirácie vyznačenom na nádobke.

Návod na použitie

iba



Roztok moridla ThinPrep® 

2/2

Roztok moridla ThinPrep 
Návod na použitie
Slovensky  AW-19610-3202 Rev. 001 6-2019

VZHĽAD A INTEGRITA

Číry 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. Roztok moridla ThinPrep sa nemôže nahradiť žiadnym 
iným roztokom.

VÝKONNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY

Ak sa roztok moridla ThinPrep použije na cytologické preparáty, sfarbí natmavo bunkové komponenty zafarbené jadrovým farbivom ThinPrep.

LIKVIDÁCIA

Zlikvidujte v súlade so všetkými platnými predpismi.

OPATRENIA PRVEJ POMOCI
Neočakávajú sa žiadne škodlivé účinky. Kompletnú kartu bezpečnostných údajov nájdete na internetovej stránke www.hologicsds.com

Výrobca
Autorizovaný zástupca 
v  Európskom spoločenstve

Kód šarže

Pozrite si návod na použitie Katalógové číslo Teplotné obmedzenie

Diagnostická zdravotnícka 
pomôcka in vitro

Spotrebujte do
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