Vyžádejte si od nás další informace
Přesvědčilo vás naše řešení? Jste připraveni zavrhnout pero?
Nezapomeňte se podívat na naše online demo: www.bradyeurope.com/BSP31-EN
Chcete-li získat další informace, jak zajistit bezchybný provoz vaší laboratoře, zašlete tento formulář
faxem na +421 2 3300 4800 nebo e-mailem na central_europe@bradycorp.com

Vaše laboratoř každý den zpracovává vzorky tkání. Jste dokonale obeznámeni s každodenní
rutinou příjmu biovzorků, jejich přejímky a zápisu všech informací na kazetu, aby se mohlo
přistoupit k procesu ﬁxace a zalévání.
Kolik z vás používá pero?
Jak čitelný je rukopis vašich kolegů?
U kolika pacientů dojde k chybné diagnóze?

Chtěl bych více informací o nabídce společnosti Brady pro laboratorní identiﬁkaci
Jméno
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Žádné další CHYBY

Chtěl bych více informací o řešení společnosti Brady pro značení

Společnost
Funkce
Adresa
PSČ
Telefon
E-mail

U ručních zápisů existuje riziko nečitelnosti zapsaného textu, které by mohlo vést ke špatné
identiﬁkaci nebo špatnému přiřazení informací na vzorcích ke konkrétnímu pacientovi. Vedle toho
jste omezeni v množství informací, které můžete uvést na kazetu. Pokud však budete používat
systém čárových kódů, zjistíte, že existuje spousta možností, jak dále zvýšit efektivnost vašich
laboratoří i zabezpečení identiﬁkace.

JAK SI MŮŽETE BÝT JISTI?

Ano, mám zájem o zasílání dalších informací e-mailem.

BRADY, s.r.o.
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava
Slovak Republic

Tel.: +421 2 33 00 480
Fax: +421 2 33 00 481
e-mail: central_europe@bradycorp.com
www.oznacit.cz
www.bradyeurope.com

www.bradyeurope.com/labid

Váš distributor:

JAK SI MŮŽETE BÝT JISTI?

Přímo v souladu s požadavky
Evropské rady

Neodlepí se!
Nikdo neví lépe než vy, jak náročná je identiﬁkace tkáňových kazet. Některé
etikety se mohou při používaní odlepit, pokud jsou vystaveny chemikáliím
nebo ﬁxátorům používaným při histologickém procesu, jako je paraﬁnový
vosk, který narušuje vlastnosti lepidel.
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 Během histologického procesu na kazety působí množství chemikálií,
jako jsou aldehydy, alkoholy, pikrany...
Naše štítky odolné proti chemikáliím jsou speciﬁcky navrženy
tak, aby odolaly těmto tekutinám, které se běžně nacházejí
v patologických laboratořích.
 Díky řešení společnosti Brady pro laboratorní identiﬁkaci můžete
mít jistotu, že identiﬁkace vzorků zůstane neporušená během
celého procesu a nejméně 20 let při skladování.
 V důsledku používání paraﬁnového vosku při krájení vzorků tkání
se mohou štítky odlepit nebo sklouznout, pokud nebudou ke kazetě
připevněny nebo zajištěny, a může tak dojít ke ztrátě identiﬁkace vzorku.
 Právě proto společnost Brady vyvinula unikátní a dostupné řešení
pro trvalé zatavení štítků do kazety. Systém uchycení štítku BSP31
ve spojení s odolnými štítky Brady zajistí, že se vaše štítky nikdy neuvolní.
Žádné jiné řešení nezaručí takovou bezpečnost!

Řešení pro identiﬁkaci vzorků
pro histologii a anatomickou patologii
Jako součást komplexního řešení laboratorního značení od společnosti Brady zajišťuje naše
kombinace štítku na tkáňovou kazetu B-482 a systému Fixační jednotky BSP™ 31, že během
zpracování, zalévání a řezání budou vaše štítky na vzorku držet.
NEPOUŽITÍ správného štítku se správnou páskou, a v tomto případě také se správnou aplikační
metodou, může vést k poškození pověsti vaší laboratoře!
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1.4.4. Donor records required for full traceability must be kept for a minimum of 30 years after clinical use,
or the expiry date, in an appropriate
archive
acceptable
the competent
authority.
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1.5.1. Following procurement, all recovered tissues
and cells must be packaged in a manner which minimises=i]QDP\RGiUFtFKNWHUpMVRXSRåDGRYiQ\SURVOHGRYDWHOQRVWPXVtEêWXFKRYiYiQ\SRGREXQHMPpQČOHWSRNOLQLFNpP
the risk of contamination and must be stored at temperatures that preserve the required characSRXåLWtQHERSRGDWXGRE\SRXåLWHOQRVWLYHYKRGQpPDUFKLYXNWHUêVFKYiOtSĜtVOXãQêRUJiQ
teristics
and biological function of the cells/tissues.
3RRSDWĜHQtPXVtEêWYãHFKQ\]tVNDQpWNiQČDEXĖN\]DEDOHQ\]SĤVREHPNWHUêPLQLPDOL]XMHUL]LNRNRQWDPLQDFHDPXVtEêW

1.5.3.
Any accompanying tissue or blood samples for testing must be accurately labelled to ensure
VNODGRYiQ\SĜLWHSORWiFKNWHUp]DFKRYiYDMtSRåDGRYDQpFKDUDNWHULVWLN\DELRORJLFNRXIXQNFLEXQČNWNiQt
identiﬁcation with the donor, and must include a record of the time and place the specimen was taken.
9HãNHUpSĜLORåHQpY]RUN\WNiQČQHERNUYHXUþHQpNY\ãHWĜHQtPXVtEêWSĜHVQČR]QDþHQ\DE\E\OD]DUXþHQDLGHQWLILNDFH
GiUFHDPXVtREVDKRYDW]i]QDPRþDVHDPtVWXRSDWĜHQtY]RUNX

Následkem může být:
 Chybná diagnóza
 Neidentiﬁkovatelné a/nebo nepoužitelné vzorky
 Ztráta času a peněz
Společnost Brady vyvinula unikátní a dostupný systém identiﬁkace vzorků, který je:
 Bezproblémový
 Přesný
 Využívá čárové kódy pro snadnou sledovatelnost
 Trvalý

1.6. Labelling of the procured tissues/cells
At2]QDþRYiQtRSDWĜHQêFKWNiQtEXQČN9GREČRSDWĜRYiQtPXVtEêWNDåGpEDOHQtREVDKXMtFtWNiQČDEXĖN\R]QDþHQR1DSULPiUQtP
the time of procurement, every package containing tissues and cells must be labelled. The primary tisREDOXWNiQtEXQČNPXVtEêWXYHGHQDLGHQWLILNDFHGDURYiQtQHERNyGDW\SWNiQtDEXQČN
sue/cell container must indicate the donation identification or code and the type of tissues and cells.

Rukou psané popisy vždy vedou k nejasnostem a chybám,
zvlášť u tak malých kazet. S použitím našich nových štítků
lze každou kazetu nyní opatřit všemi příslušnými informacemi.
Žádné další nejasnosti – Žádné další chyby.

Žádné další nejasnosti – Žádné další chyby

JAK SI MŮŽETE BÝT JISTI?

5. ([LVWXMtVWDQGDUGQtSUDFRYQtSRVWXS\ (S23) pro ovČĜení
...
(g) „Sledovatelností“ se rozumí schopnost zjistit místo, kde se
a) identit\ dirce
nachizí, a identiIikovat tkiĖEuĖku EČhem kaådp etap\ od
E) podroEností o souhlasu dirce neEo jeho
opatĜení, pĜes zpracoviní, v\ãetĜoviní a skladoviní aå po
rodin\ 2006/17/EC) introduced
distriEuci
pĜíjemci Tissue
neEo likvidaci,
coå zahrnuje
takp schopnost
The
European
Directive
2004/23/EC
(COMMISSION DIRECTIVE
c) hodnocení kritprií vêEČru dirce upĜesnČnêch
identiIikovat dirce a tkiĖovp zaĜízení neEo vêroEní zaĜízení,
akterp
whole
series ofpĜijími,
rules,zpracovivi
regulations
and
guidelines
for laboratories
to follow.
v þlinku

tkiĖEuĖk\
neEo
skladuje,
a
d) hodnocení laEoratorních v\ãetĜení
schopnost identiIikovat pĜíjemce ve zdravotnickpm zaĜízení
poåadovanêch u dircĤ upĜesnČnêch v þlinku .
pouåívajících
pouåívajícímzdravotnickêch
zaĜízeních
*Article
5 (page
2) ofzahrnuje
Directive
tkiĖEuĖk\2uparagraph
pĜíjemcepĜíjemcĤ
sledovatelnost
takp 2006_17_EC
9 souladu s þlinkem 5 tpto smČrnice rovnČå e[istují
(implementation
of directive
2004/23/2EC):
schopnost najít a identiIikovat
vãechn\ potĜeEnp
~daje têkající
standardní pracovní postup\ pro opatĜoviní, Ealení,
se pĜípravkĤ a materiilĤ, kterp pĜichizejí do kontaktu s tČmito
R]QDþRYiQt a pĜepravu tkiní a EunČk na místo urþení v
tkinČmiEuĖkami
“ ...There shall also be SOPs describing the procedures
for ...
labelling
... of thetêmu
tissues
and cells
tkiĖovpm
zaĜízení
neEo klinickpmu
odpovČdnpmu
za
... in accordance with Article 5 of this Directive.“ jejich pouåití v pĜípadČ pĜímp distriEuce tkiní a EunČk, neEo
do laEoratoĜe k v\ãetĜení v pĜípadČ vzorkĤ tkiníEunČk.
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TEĎ SI MŮŽETE BÝT JISTI

Naše řešení je účinné, dostupné a nezničitelné. Malá nebo střední laboratoř
může mít bez velkých investic zajištěnu stejnou bezpečnost a přehlednost jako
každá velká laboratoř. Velké laboratoře, které pracují se systémem přímého
značení, by snadno mohly využít náš systém ve štítkování vzorků jako pojistku,
která zaručí stoprocentní bezpečnost a ﬂexibilitu.

