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Продукт за подготовка на цитохистологични проби за изследване с оптичен микроскоп.  
Препоръчителен метод за съединителна тъкан, особено за визуализиране на мускулни влакна, невроглиална тъкан, 
колаген, ретикулум, гломеруларна строма на бъбрека, еритроцити и ядрен хроматин в хистологични срезове. 
 
 

ПРИНЦИП 
 
При този метод се използват два киселинни оцветителя: азокармин и анилиново синьо. Цитологичното оцветяване с 
азокармин се комбинира с контрастиращо оцветяване с анилиново синьо, след обработка с фосфорно-волфрамова 
киселина. За да се получат добри резултати, трябва да се направи свръхоцветяване с азокармин, след което бавно да се 
диференцира със спиртен разтвор на анилин, за да не се допусне контраоцветяването да покрие оцветените мускули, 
колаген и др. 
 
 

МЕТОД 
 
1) Сложете срезовете в дестилирана вода. 
2) Налейте реагент A във вана Коплин и инкубирайте срезовете при 56°C за 30 минути. Оставете ги да се охладят за 5 

минути при стайна температура. Върнете оцветителя в бутилката A без да филтрирате. 
3) Промийте в дестилирана вода. 
4) Капнете върху среза 10 капки от реагент B: оставете да действа 1 минута. 
5) Отцедете предметното стъкло, без да го миете, и капнете върху среза 10 капки от реагент C: оставете да действа 1 

минута. 
6) Отцедете предметното стъкло, без да го миете, и капнете върху среза 10 капки от реагент D: оставете да действа 30 

минути. 
7) Отцедете предметното стъкло, без да го миете, и капнете върху среза 10 капки от реагент E: оставете да действа 30 

минути. 
8) Изплакнете в 95° етилов спирт. 
9) Обезводнете в спиртове с нарастваща концентрация: очистете в ксилен и поставете върху предметно стъкло. 
 

 
Илюстрацията е само за пример 
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Технически данни  
 

Спецификации за 
метода 

Продължителност на процедурата 1 час и 40 минути 

Допълнително оборудване Вана Коплин, фурна 

Резултати 

Колаген, ретикулум, гранули в базофилните 
клетки на хипофизата, юкстагломеруларни 
гранули и гломеруларна строма на бъбрека: 

Синьо 

Невроглия: Червеникаво 

Мускул: Червено 

Хроматин, еритроцити и ацидофилни гранули 
на хипофизата: Червено 

Цитоплазмени гранули в делта клетките на 
хипофизата: Светлосиньо 

Компоненти 

A) Азокармин по Хайденхайн 
(Heidenhain) 

100 ml 

B) Спиртен разтвор на анилин 30 ml 

C) Киселинно-спиртен разтвор 30 ml 

D) Разтвор на фосфорно-
волфрамова киселина 

30 ml 

F) Полихромен разтвор по Малори 
(Mallory) 

30 ml 

Съхранение 

Съхранение Съхранявайте препарата при стайна температура. Дръжте 
контейнерите плътно затворени. 

Температура на съхранение 15 – 25°C 

Стабилност След първото отваряне продуктът може да се използва отново 
до изтичане на срока на годност, ако е правилно съхраняван. 

Годност 2 години 

Предупреждение 

Класификация на продукта 

Продуктът е предназначен за професионална лабораторна 
употреба от медицински специалисти. 
Прочетете внимателно информацията върху етикета (символите 
за опасност и текстовете за рисковете и безопасността) и винаги 
правете справка с информационния лист за безопасност. Не 
използвайте, ако оригиналният фабричен контейнер е повреден. 
В случай на сериозна злополука препоръчваме незабавно да 
информирате Bio-Optica Milano S.p.A 
и компетентните власти. 

Изхвърляне Опасни отпадъци: спазвайте всички държавни и местни 
екологични разпоредби относно изхвърлянето на отпадъци. 

 
РЕДАКЦИЯ № ОСНОВАНИЕ ДАТА НА РЕДАКЦИЯТА 
001 Корекция на Регламент (ЕС) 2017/746 за медицинските изделия за 

инвитро диагностика (IVDR) 
16.05.2022 г. 

 


