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1. INTRODUKSJON/MÅL 

Teknikken beskriver behandling av fiksert vev der man vasker ut fiksativrester og salter, trekker ut 
vann, klarer vevet og støper det inn i parafinvoks.  

2. ANSVAR OG SIKKERHET 

Se den generelle UiO prosedyre policy for risikostyring på laboratorier. 
Generelle sikkerhetsprosedyrer for laboratorium gjelder. For mer informasjon se HMS-siden til IOB  

3. KRYSSREFERANSER 

I#0003 Innstøpningsenhet 

4. NØDVENDIG SIKKERHETS UTSTYR 

Bruk riktig hansketype og hold deg innenfor nedbrytningstiden oppgitt for hanskens materiale for den 
aktuelle kjemikalie. Skift hansker i tilfelle søl.  
For xylen: Touch N Tuff nitril hansker gir best og lengste beskyttelse (7 min) 
Labfrakk 
Avtrekkskap eller punktavsug 

5. UTSTYR, MATERIALE OG LØSNINGER 

Etanol, 70%, 96%, absolutt 
Xylen 
Parafinvoks  
Pinsetter 
Standardkasett 
Ristebord (ikke påkrevd) 
Innstøpningsenhet 
 
Kjemikalier 

CAS no Leverandør Prod.nr. Navn Mengde  

64-17-5 Kemetyl 600068 ABS 
600051 REKT 

Etanol 100-500 mL 

1330-20-7 Chemi Teknikk 22500 Xylen histologisk 150 mL 

8002-74-2 McCormick  503002 Paraplast; Parafinvoks 5-10 g 
 

6. PROSEDYRER: BESKRIVELSE AV PROSEDYREN 

Bruk lab frakk og hansker under prosesseringen. Holde løsninger unna tenn kilder/åpen flamme. 
Arbeid med formaldehyd og xylen krever avtrekk eller avsugspunkt. 
 
 
1. Dersom formalin er veldig forurenset bør den skiftes til etterfiksering. 

2. 1 x 20' Skyll i vann dersom biten ligger på formaldehyd (fjerning fiksativrester)  

3. Overfør biten til standardkasett 

4. 1 x 20' Alkohol 70%   

5. 3 x 20' Alkohol 96%  

6. 3 x 20' Alkohol absolutt  

7. 2 x 30' Xylen (bruk beholder som  tåler xylen. Kan stå overnatt)  

  

http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/mal-policyer/risikostyring-pa-lab/index.html
http://www.odont.uio.no/iob/om/hms/
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8. 2 x 2t Paraffin 60 °C. Ved IOB gjøres dette på innstøpningsenhet 

9. Sett på kuldeplate på innstøpningsenhet 10' før innstøpning. 

10. Ta ut kun en standardkasett med vev som åpnes og holdes på varmeplate. 

11. Fyll støpeform med litt parafin som holdes på varmeplate. 

12. Ta ut vevsbiten, orienter den med snittflaten ned i støpeformen ved hjelp av en varm pinsett, 

mens støpeformen flyttes til kuldeflaten. Slipp vevet. 

13. Legg på standardkasetten og fyll på med voks uten å få luftbobler. 

14. Kjøl ned på kuldeplaten og etterfyll med voks når den har halvstivnet. 

15. Stivnet voksblokk vil løsne grunnt krymping når den blir kald nok. 

16. Skjær vekk overflødig voks langs standardkasetten og lagre blokken ved 4 °C. 

7. RISIKO VURDERING 

Sannsynlighet  er vurdert med betingelsen at brukeren følger  forholdsregler  beskrevet i nedenfor 
stående Sikker Jobb Analyse (SJA).  
 
7.1 Liste over kjemikaliene med tilhørende fare- og sikkerhetssetninger 

Kjemikalie Fare 
symbol 

H Faresetninger P  Sikkerhetssetninger 

Formalin 

 

H302 Farlig ved svelging. 
H317 Kan utløse en allergisk 
hudreaksjon. 
H341 Mistenkes for å kunne 
forårsake genetiske skader. 

H350 Kan forårsake kreft. 

P201 Innhent særskilt instruks før bruk. 
P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ 
vernebriller/ ansiktsskjerm. 
P301 + P312 + P330 VED SVELGING: 
Kontakt et 
GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege 
ved ubehag. Skyll munnen. 
P308 + P313 Ved eksponering eller 
mistanke om eksponering: Søk legehjelp. 
P333 + P313 Ved hudirritasjon eller 
utslett: Søk legehjelp. 

Etanol 

 

H225 Meget brannfarlig væske og 
damp. 
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. 

P210 Holdes vekk fra varme, gnister, 
åpen flamme, varme overflater. Røyking 
forbudt. 
P370+P378 Ved brann: Slukk med 
carbondioxid (CO2), alkoholbestandig 
skum, pulver eller vanntake. 

Xylen 

 

H226 Brannfarlig væske og damp. 
H304 Kan være dødelig ved 
svelging om det kommer ned i 
luftveiene. 
H312 Farlig ved hudkontakt. 
H315 Irriterer huden. 
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. 
H332 Farlig ved innånding. 
H373 Kan forårsake organskader 
ved langvarig eller gjentatt 
eksponering 

P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen 
flamme/varme overflater. — Røyking 
forbudt. 
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, 
huden eller klær. 
P273 Unngå utslipp til miljøet. 
P280 Benytt vernehansker 
/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. 
P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt 
umiddelbart et 
GIFTINFORMASJONSSENTER eller 
lege. 
P331 IKKE framkall brekning. 
P309 + P311 Ved eksponering eller 
ubehag: Kontakt et 
GIFTINFORMASJONSSENTER eller 
lege. 

Parafinvoks 
 
 

Ikke et farlig stoff eller en farlig 
blanding i henhold til 
bestemmelse (EF) nr. 1272/2008. 
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7.2 Sikkerhetsvurdering; steg for steg  

 

Delprosedyre Uhell Forhåndsregler Ved uhell S*K 

1-2 Skift 
formaldehyd  

Søl Bruk hansker og 
labfrakk 

 

Bruk absorberende materiale som 
legges til fordamping i avtrekk-
skap. Kastes i risikoavfall. 

Ved hudkontakt: vask med såpe og 
mye vann. Pasienten bringes 
omgående til sykehus. Kontakt 
lege. 

4*1 

1-2 Skift 
formaldehyd  

Damp Arbeid under 
avtrekk 

Ved innånding: fjern personen til 
frisk luft. Hvis den forulykkede 
ikke puster, gi kunstig åndedrett. 
Kontakt lege. 

3*2 

4-6 Skift etanol Søl Arbeid under 
avtrekk 

Bruk absorberende materiale som 
legges til fordamping i avtrekk-
skap. Kastes i restavfall. 

Ved eksponering av hud: skyll 
grundig med vann. 

4*1  

7 Skift xylen Søl 

Damp  

Penetrasjon  
gjennom hud 

Bruk Touch N 
Tuff nitril 
hansker, labfrakk 
og arbeid under 
avtrekk 

Bruk absorberende materiale som 
legges til fordamping i avtrekk-
skap. Kastes i risikoavfall. 

Ved eksponering til damp: få frisk 
luft, ro og varme. Kontakt lege. 
Ventiler lokalet. 

Ved eksponering av hud: absorber 
med papir. Fjern tilsølt tøy. Skyll 
med store mengder vann i minst 
15 minutter. Kontakt lege. 

3*1 

 
 

 

7.3 Total risikovurdering for denne SOP 
 

S x K Beskrivelse 

10-25 Uakseptabelt risiko. Etabler nye  sikkerhetstiltak. 

4-9 Hvis fare for risiko. Vurder tiltak for å redusere risiko. 

1-4 Akseptabel risiko.  

 
Dersom S*K av en prosedyredel faller i forskjellige kategorier, skal høyeste verdien brukes.  
 
Dersom man følger denne SOP og tar de nødvendige forholdsregler, er det en HVIS FARE FOR 
RISIKO, siden høyeste  S*K verdi er 6. 
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8. AVFALLS HÅNDTERING 

 

Avfall Volum Metode Miljø risiko 

1 Rør og hansker - Fuktighet fordampes i 
avtrekkskap.  

Kan kastes som restavfall. 

Ingen. Følger prosedyrer og 
utført av profesjonelle. 
Hentet og destruert av 
godkjent firma.  

2 Formalin 10 – 15 ml 

 

Clean up with paper or Pig-
Haz mats. Allow to 
evaporate in fume hood. 
Dispose in hazardous waste 
box. 

Ingen. Følger prosedyrer og 
utført av profesjonelle. 
Hentet og destruert av 
godkjent firma. 

3  Etanol  Dersom rent kan det 
resirkuleres. Forurenset 
samles opp i dunk 7042 
Organiske løsemidler uten 
halogen. 

Ingen. Følger prosedyrer og 
utført av profesjonelle. 
Hentet og destruert av 
godkjent firma. 

4 Xylen   Samles opp i dunk 7042 
Organiske løsemidler uten 
halogen. 

Ingen. Følger prosedyrer og 
utført av profesjonelle. 
Hentet og destruert av 
godkjent firma. 

5 Parafinvoks - Kan kastes som restavfall. Ingen. 
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