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Rezolvarea unei 
probleme pentru 
personalul 
medical din 
întreaga lume 

În fiecare zi se manipulează milioane de 
biopsii în spitale și în clinici. Acest proces 
implică în general utilizarea formolului, care 
prezintă un risc grav pentru sănătate. 

BiopSafe oferă o soluție eficientă la această 
problemă. Este o metodă nouă și 
revoluționară de manipulare a biopsiilor 
care ajută la protejarea personalului 
medical din întreaga lume. Flaconul 
BiopSafe asigură o manipulare sigură a 
formolului cu o simplă mișcare de atingere 
cu degetul mare. 

Soluția este 
pe atât de 
simplă pe 
cât este de 
eficace 

Marea problemă din spitalele și clinicile din întreaga 
lume este cum să se fixeze biopsia în formol evitând 
expunerea la scurgeri sau vapori. 

Această problemă este rezolvată cu BiopSafe - un 
recipient mic cu formol încapsulat în capac. Cu o 
apăsare ușoară a degetului mare, formolul este eliberat 
într-un sistem închis care acoperă biopsia. Rezultatul 
este că nimeni din personal nu este expus la conținutul 
sub formă lichidă sau de vapori. 

• Formol încapsulat în capac
• Apăsare ușoară cu degetul mare

pentru a acționa
• Personalul nu este expus



Rapid 
și 
ușor 

În afară de faptul că este sigură, metoda este și rapidă. 
BiopSafe este întotdeauna la îndemână și durează doar 
câteva secunde pentru a plasa biopsia în flacon și pentru 
a apăsa pentru a adăuga formolul. Această manipulare 
simplă economisește timp și îi ajută pe medici și pe 
asistente să se poată concentra asupra altor aspecte 
importante. În același timp, asigură transportul la 
laborator sigur și ușor. 

2 dimensiuni Avem flacoane în 2 dimensiuni: 20 ml și 60 ml. Acest lucru 
facilitează manipularea mai multor biopsii în același timp. 
Fiecare biopsie poate fi plasată într-o casetă și poate fi 
aranjată cu alte casete într-un recipient pentru flacoane 
înainte de a înșuruba capacul și de a elibera formolul.

Manipulare 
sigură a biopsiei 
în 6 etape 

Durează doar câteva secunde până când biopsia este 
acoperită în siguranță cu formol și este gata de transport. 
Totul este manipulat într-un sistem închis ermetic, fără 
scurgeri sau vapori care să iasă din flacon. 

1 2 3 

Deșurubați capacul Plasați biopsia în flacon Înșurubați și strângeți capacul 

4 5 6 

O apăsare cu degetul mare 
și formolul este eliberat 

Biopsia este imersată în 
formol 

Biopsia este gata pentru 
transportarea în siguranță 

Accesați BiopSafe.com 



Formaldehida este un carcinogen uman cunoscut, care 
afectează sănătatea în multe moduri negative, fie când o 
persoană este expusă direct, fie prin inhalare. S-a demonstrat că 
expunerea pe termen lung la formaldehidă este asociată cu un 
risc crescut de cancer la nas, cancer nazofaringian și pulmonar. 

Expunerea pe termen scurt poate provoca, de asemenea, riscuri 
grave pentru sănătate: 

Inhalare:  Expunerea crescută la formaldehidă poate provoca 
reacții pulmonare grav la nivelul căilor respiratorii 
superioare 

Ochi: Iritație care duce la roșeață, mâncărime, arsuri 
și senzație de sfâșiere 

Piele: Reacție alergică și dermatită, experimentată de 
mulți dintre cei care lucrează cu formaldehida. 

Prin urmare, este esențial să manipulați formolul cu grijă 
și atenție pentru a asigura un mediu de lucru sigur. 

*BiopSafe respectă regulamentul UE privind clasificarea,
etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor din 01
ianuarie 2016. BiopSafe este marcat CE și este în conformitate
cu regulamentul IVDR.

Conform regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (ultima versiune 14 
noiembrie 2020) al parlamentului și consiliului european, 
formaldehida este declarată carcinogenă clasa 1b și mutagenă 
clasa 2. 

Conform directivei 2004/37/CE (ultima versiune 26 iulie 2019) a 
parlamentului și consiliului european, angajatorul se asigură că 
substanțele carcinogene sau mutagene sunt fabricate și utilizate într-
un sistem închis, în măsura în care tehnic este posibil. 

Accesați BiopSafe.com 

Biopsafe* - 
protecția dv. 
zilnică 



Cine 
suntem 
noi 

Compania Axlab a fost fondată în 1993. Este 
specializată în furnizarea de echipamente 
avansate de patologie de laborator. De mai 
bine de un deceniu Axlab a constatat 
dificultățile personalului din domeniul 
bioanalitic și al patologiei privind 
manipularea biopsiilor utilizând formaldehida 
în sisteme deschise. 

A constatat o necesitate evidentă de mai 
multă protecție zilnică. Fondatorul a creat o 
soluție nouă și inovatoare, eliminând 
expunerea la formaldehida periculoasă, 
protejând medicii și asistentele din întreaga 
lume. Această inovație unică a deschis 
calea înființării unei noi companii. BiopSafe 
a fost fondată în anul 2014. 

BiopSafe are o rețea de distribuție dedicată la nivel mondial. 

BiopSafe ApS · Carolinevej 2, 1TV · DK-2900 Hellerup 
info@biopsafe.com · biopsafe.com 

Medixfarm Tehnoplus SRL · Calea Aviatorilor 4, Ghiroda, jud. Timiș 
office@medixfarm.ro · 0745 092 402 
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