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Hjertelig velkommen til STRIBEN! Vi er
glade og stolte over at kunne sende jer

den første udgave af vores nyhedsbrev. Gennem
de sidste år har vi mødt mange af jer på vores
temadage, hvor vi har formidlet ny viden, og
samtidig givet jer et rum til at udveksle erfaringer.
Det har været en stor succes. Vi håber, at STRIBEN
bliver lige så stor en succes, og at den vil bidrage
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Nu er der
formalinfrie
operationsstuer
på Hvidovre

til jeres hverdag med interessante historier fra
laboratorierne i alle dele af landet. Det kan være
nye teknikker, eller bare gode ”fif”, store og
små ting, og naturligvis også om de succeser vi
oplever i vores hverdag. Vi ønsker jer rigtig god
fornøjelse med STRIBEN.
Ønsker du at modtage STRIBEN elektronisk send
venligts en mail på axlab@axlab.dk
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Kan vi lære noget
af girafferne?
Har giraffen et stort
hjerte?
Alle zoofysiologiske lærebøger fortæller, at giraffens
hjerte er dobbelt så stort
som andre pattedyrs – og
menneskets – relativt i
forhold til kropsvægten.
Det var derfor noget overraskende, at ekspeditionen
i 2006 fandt ud af, at det
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Først efter modtagelsen på patologiafdelingen sker den
nødvendige formalinfiksering under de sikrest mulige
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er klart, at målingerne på

Inge-Merete Bramsholm nævner afslutningsvis, at en
yderligere gevinst ved TissueSAFE er, at leveringen af
formalin udefra nu kun sker til laboratorierne uden videre
intern transport og levering til operationsgangen.
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Axlab Cryo Seminar /workshop på
Panum Instituttet, København

CYT Årsmøde på OUH, Odense

DSPAC Årsmøde i Esbjerg

Axlab Temadag ”Prøvens vej og
utilsigtede hændelser”
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