
JAK MOGĘ MIEĆ PEWNOŚĆ?

Zwróć się do nas o więcej informacji
Czy nasze rozwiązanie Cię przekonało? Czy jesteś gotowy zrezygnować z długopisu?

Przejrzyj naszą prezentację online: www.bradyeurope.com/BSP31-EN 

Nigdy więcej POMYŁEK
Każdego dnia Twoje laboratorium przetwarza próbki tkanek. Doskonale są Ci znane codzienne czynności 

związane z otrzymywaniem próbek biologicznych, dodawaniem ich do rejestru, zapisywaniem wszystkich 

informacji na pojemniku po to, aby przystąpić do procesu ich utrwalania i zanurzania.

Jak wielu z Was używa długopisu?

Jak czytelne jest pismo Twoich kolegów?

Jak wielu pacjentów otrzymuje niewłaściwą diagnozę?

W przypadku stosowania pisma ręcznego istnieje ryzyko, że to, co zostało napisane, będzie 

nieczytelne, co może prowadzić do błędnego oznakowania lub dopasowania informacji o 

próbce do biopsji pacjenta. Ponadto ilość informacji, które możesz umieścić na pojemniku, jest 

ograniczona. Gdy zaczniesz używać kodów kreskowych, zauważysz, że istnieje bardzo wiele 

możliwości zwiększenia efektywności Twoich laboratoriów, jak również bezpieczeństwa próbek.

JAK MOŻESZ MIEĆ PEWNOŚĆ?
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www.bradyeurope.com/labid

Lokalny dystrybutor firmy Brady

Aby uzyskać więcej informacji, jak wyeliminować wszelkie pomyłki z laboratoriów, wyślij ten formularz faksem 

na darmowy numer +421 2 3300 4800 lub wyślij e-mail na adres central_europe@bradycorp.com

 Chciał(a)bym otrzymać dalsze informacje na temat rozwiązania oznakowania próbek fi rmy Brady.

  Chciał(a)bym otrzymać dalsze informacje na temat oferty produktów fi rmy Brady w zakresie oznakowania 

laboratoriów.

Imię i nazwisko

Firma

Stanowisko

Adres

Kod pocztowy

Nr tel.

Adres e-mail

    Tak, chciał(a)bym otrzymać dalsze informacje poprzez e-mail.

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.brady.pl
www.bradyeurope.com



Całkowicie zgodny z wymaganiami

Rady Europejskiej

The European Tissue Directive 2004/23/EC (COMMISSION DIRECTIVE 2006/17/EC) introduced 

a whole series of rules, regulations and guidelines for laboratories to follow.  

       

*Article 2 paragraph 5 (page 2) of Directive 2006_17_EC 

(implementation of directive 2004/23/2EC):

“ There shall also be SOPs describing the procedures for ... labelling ... of the tissues and cells 

... in accordance with Article 5 of this Directive.“

Annex IV:

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 to the competent authority.

1.5.1. Following procurement, all recovered tissues and cells must be packaged in a manner which minimis-

es the risk of contamination and must be stored at temperatures that preserve the required charac-
teristics and biological function of the cells/tissues.

1.5.3. Any accompanying tissue or blood samples for testing must be accurately labelled to ensure
identifi cation with the donor, and must include a record of the time and place the specimen was taken.

1.6. Labelling of the procured tissues/cells
At the time of procurement, every package containing tissues and cells must be labelled. The primary tis-

sue/cell container must indicate the donation identification or code and the type of tissues and cells.

Informacje zapisane ręcznie zawsze powodują zamieszanie i błędy. 

Szczególnie umieszczone na tak małych pojemnikach. Dzięki naszym 

nowym etykietom każdy pojemnik może teraz zawierać wszystkie 

potrzebne informacje.

Nigdy więcej nieładu – nigdy więcej pomyłek

Rozwiązanie oznakowania próbek dla 

laboratoriów histologii i patologii anatomicznej

Połączenie etykiet na pojemniki na tkankę B-482 oraz systemu przymocowania etykiet BSP™ 31, 

stanowiące część kompletnego rozwiązania oznakowania laboratoriów fi rmy Brady, zapewnia, że 

etykiety próbek będą przyklejone podczas całego procesu ich przetwarzania, zanurzania 

i dzielenia na mniejsze części. 

Konsekwencje nieużywania odpowiedniej etykiety z właściwą taśmą, a w tym przypadku odpow-

iedniej metody zastosowania, mogą być szkodliwe dla reputacji Twojego laboratorium.

Może to powodować:
 

 nieprawidłową diagnozę;

 brak możliwości zidentyfi kowania i/lub użycia próbek; 

 stratę czasu i pieniędzy.

Firma Brady opracowała unikalny i ekonomiczny system oznakowania próbek, który:

 nie powoduje żadnych problemów;

 jest dokładny;

 wykorzystuje kody kreskowe w celu łatwego odnajdywania informacji;

 jest trwały.

Nigdy więcej nieładu – nigdy więcej pomyłek

Nasze rozwiązanie jest wydajne, ekonomiczne i niezniszczalne.  Małe lub średniej 
wielkości laboratorium może cieszyć się takim samym poziomem bezpieczeństwa 
jak duże laboratorium, nie dokonując olbrzymich inwestycji. Większe laboratoria, 
które wykorzystują systemy bezpośredniego oznakowania, mogą bez trudu 
stosować opracowane przez nas rozwiązanie oznakowania próbek, zapewniające 
100% bezpieczeństwa i elastyczności.

JAK MOGĘ MIEĆ PEWNOŚĆ? TERAZ MOŻESZ MIEĆ PEWNOSĆ

Nie popełnij błędu!
Nikt nie zna lepiej od Ciebie wyzwań związanych z oznakowaniem pojemników 

na tkanki. Gdy stosowane są pewne rodzaje etykiet, mogą się one odkleić, 

podczas wystawienia ich na działanie substancji chemicznych lub utrwalaczy 

używanych w czasie procesu histologii, np. wosku parafi nowego, który sprawia, 

że niemożliwe jest, aby jakakolwiek substancja klejąca pozostała nienaruszona.

   Podczas procesu histologii pojemniki są narażone na działanie wielu 

substancji chemicznych, takich jak aldehydy, alkohole, pikryniany... 

Nasze odporne na działanie substancji chemicznych etykiety zostały 

zaprojektowane specjalnie, aby nie poddawać się działaniu wszystkich 

płynów, które zazwyczaj można znaleźć w laboratoriach patologicznych.

   Rozwiązania oznakowania laboratoriów fi rmy Brady dają pewność, że 

oznakowania próbek pozostaną nietknięte podczas ich przetwarzania 

oraz przynajmniej przez 20 lat ich przechowywania.

   Używanie wosku parafi nowego podczas cięcia próbek tkanek 

może powodować odklejanie lub zsuwanie się etykiet, jeśli nie są 

przytwierdzone lub przymocowane do pojemnika, co może prowadzić 

do utraty oznakowania próbki.

   Dlatego fi rma Brady opracowała wyjątkowe i ekonomiczne rozwiązanie, 

które trwale przymocowuje etykiety do pojemników. System mocowania 

etykiet BSP31 w połączeniu z etykietami o wysokiej wydajności fi rmy 

Brady oznacza, że etykiety nigdy się nie odkleją.

  

Żadne inne rozwiązanie nie gwarantuje tak dużego bezpieczeństwa!

1.4.4. Dokumentacja dawcy, wymagana dla celów pełnej zdolności monitorowania, musi być przechowywana co najmniej przez 30 lat 
po wykorzystaniu klinicznym lub dacie upłynięcia terminu ważności, w odpowiednim archiwum akceptowalnym dla właściwego organu.

1.5.1. Po pobraniu wszystkie uzyskane tkanki i komórki muszą być pakowane w sposób minimalizujący ryzyko zakażenia i przechowywane 
w temperaturze zachowującej wymagane właściwości i funkcje biologiczne komórek/tkanek.

1.5.3. Wszelkie towarzyszące im tkanki lub próbki krwi do badania muszą być odpowiednio oznakowane w celu zapewnienia identyfi kacji 
dawcy oraz muszą zawierać informacje o czasie i miejscu pobrania próbki.

1.6. Oznakowanie pobranych tkanek/komórek W momencie pobierania każde opakowanie zawierające tkanki i komórki musi zostać 
oznakowane. Pojemnik pozostający w bezpośrednim kontakcie z tkankami/komórkami musi zawierać identyfi kator lub kod pobrania oraz 
typ komórek/tkanek.

…
(g) „Zdolność monitorowania” oznacza zdolność lokalizowania 
i identyfi kowania tkanki/komórki na dowolnym etapie od 
jej pobrania, w trakcie przetwarzania, badania i przechow-
ywania, do jej dystrybucji do biorcy lub utylizacji, pociągająca 
za sobą zdolność zidentyfi kowania dawcy i banku tkanek 
lub zakładu wytwórczego odbierającego, przetwarzającego 
lub przechowującego tkanki/komórki oraz zdolność zidenty-
fi kowania biorcy/biorców w placówce/placówkach medycznych 
stosującej/stosujących tkankę/komórki u biorcy; zdolność moni-
torowania dotyczy również możliwości lokalizowania i identy-
fi kowania wszelkich istotnych danych związanych z produktami 
oraz materiałami mającymi kontakt z tkankami/komórkami;

Artykuł 2

Wymogi dotyczące pobierania tkanek i komórek ludzkich

5. Powinny istnieć standardowe procedury operacyjne (SPO) 
weryfi kacji:
 a) tożsamości dawcy;
 b)  danych dotyczących zgody dawcy lub upoważnienia 

rodziny dawcy;
 c)  oceny kryteriów selekcji dawców wyszczególnio-

nych w art. 3;
 d)  oceny badań laboratoryjnych wymaganych w od-

nie sieniu do dawców wyszczególnionych w art. 4.

Zgodnie z art. 5 niniejszej dyrektywy powinny istnieć również 
SPO dotyczące pobierania, pakowania, znakowania i trans-
portu tkanek i komórek do momentu dostarczenia ich do banku 
tkanek lub, w przypadku bezpośredniej dystrybucji tkanek lub 
komórek, przekazania ich zespołowi klinicznemu odpowiedzi-
alnemu za ich zastosowanie bądź, w przypadku próbek tkanek/
komórek, do laboratorium w celu badania.

*Artykuł 2 paragraf 5 (strona 2) dyrektywy 2006/17/WE (implementacja dyrektywy 2004/23/2 WE ): 

9.2.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 38/41

9.2.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 38/49

Załącznik IV:


