
HISTOCOLD

systém uchování vzorků pro bezpečný transport histologického materiálu z
chirurgie do laboratoře patologie

(dle nařízení komise EU 605/2014)

05-100100 HistoCold, uchovávací roztok, 10 litrů kanystr 1ks

05-100200 HistoCold dispenser, dávkovač roztoku 1ks

05-100300 Chladnička pro transport (65l) 1ks

05-100400 Vozík pro transport 1ks

05-SL200 UPS pro chladničku 1ks

05-100401 Kontejnerky 125ml 250ks

05-100402 Kontejnerky 250ml 200ks

05-100403 Kontejnerky 500ml 100ks

05-100404 Kontejnerky 1000ml 100ks

05-100405 Kontejnerky 3000ml 50ks

05-100406 Kontejnerky 5000ml 20ks



Použití:

1. Vložte vzork do prázdného kontejnerku.
2. Za pomoci dávkovače roztoku HistoCold napusťte médium do kontejnerku tak, aby pokrývalo celý 

vzorek. Uzavřete kontejnerek víkem.
3. Vzorky lze v médiu uchovat až 72h při teplotě 3-5°C, dostatečně pro transport do laboratoře 

patologie.
4. V laboratoři patologie vyjměte vzorek z roztoku a postupujte dle běžné praxe přikrojení a fixace 

formalínem.

HistoCold roztok

Vzhled: roztok světle modrý
Balení: primární kanystr PE neutrální barvy, kapacita 10 litrů, UN, modrý uzávěr, vodotěsný 
Použití: uchování histologických vzorků po odebrání na chirurgii, po dobu během transportu do 

patologické laboratoře. Důvod: ochrana personálu chirurgie před formalínem.
Skladování: pokojová teplota, uzavřený kontejner, doporučeno 15-25°C
Stabilita: po otevření ke spotřebě až do expirace (při správných skladovacích podmínkách)
Validita: 1 rok
Varování: klasifikace: tento produkt smí být používán pouze specializovaným laboratorním technikem 

a laboratorním personálem. Neaplikujte na živé pacienty. Pročtěte si informace o klasifikaci
a riziku substancí uvedených na štítku a etiketě produktu. Vždy vyhledejte bezpečnostní list 
pro bližší informace ohledně bezpečnostních opatření, první pomoci a postupu při rozlití. 
Nepoužívejte pokud je kontejner poškozený.

Likvidace: dle místních nařízení pro likvidaci biologického materiálu

Formalin Dispenser – dávkovač formalínu

Chladící dávkovací zařízení o kompaktních rozměrech. Slouží k aplikaci roztoku 
HistoCold chlazeného na 4°C. Zařízení se aktivuje pomocí nožního pedálu.

Instrukce použití:
1. Otevřete kanystr HistoCold (odšroubujte víčko)
2. Našroubujte nasávací hadici dávkovače  na kanystr HistoCold.
3. Sešlápněte pedál pro aplikaci chlazeného média.

Rozměry: 325x340mm, výčka 1230mm, váha 26kg
Elektrické specifikace: 220-240V, 180W



Chladnička
Chladnička s kapacitou 65l (rozměry 700x440mm, výška 470mm)
Váha 24kg
Regulace teploty +10°C až -20°C
Napájení z baterie 12/24V  - 110V/20V / 50-60Hz AC
45W

Transportní vozík
nerezová konstrukce s kolečky
Rozměry 1010mmx550mm, výška 945mm
Váha 11kg

pro více informací a nabídku navštivte www.zena-r.cz, nebo kontaktujte svého obchodního zástupce ZENA-R

http://www.zena-r.cz/

