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AZAN TRICHROM 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaječník 

 
 
 
 

KÓD POPIS POČET TESTŮ 
04-001802 AZAN trichrom 100 testů 

 

 
 
 
              

Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro                            Výrobce: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD, třída A, nařízení (EU) 2017/746 
UDI-DI: 08033976230531 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produkt pro přípravu cytohistologických vzorků pro optickou mikroskopii.  
Doporučená metoda pro pojivovou tkáň, zejména pro zobrazení svalových vláken, gliových vláken, kolagenu, retikula, 
glomerulární pojivové tkáně ledvin, erytrocytů a jádrového chromatinu v histologických řezech. 
 
 

PRINCIP 
 
V této metodě se používají dvě kyselá barviva: azokarmin a anilinová modř. Cytologické barvivo s azokarminem se kombinuje 
s kontrastním barvivem s anilinovou modří, po ošetření kyselinou fosfowolframovou. K získání dobrých výsledků je nutné provést 
přebarvení azokarminem a poté pomalu diferenciovat anilin-alkoholem, aby se zabránilo překrytí barvených svalů, kolagenu atd. 
kontrastním barvivem. 
 
 

METODA 
 
1) Vložte řezy do destilované vody. 
2) Nalijte činidla A do Coplinovy nádoby a inkubujte řezy při teplotě 56 °C po dobu 30 minut. Nechejte chladnou po dobu 

5 minut při pokojové teplotě. Zachyťte barvivo do lahvičky A bez filtrování. 
3) Promyjte v destilované vodě. 
4) Nakapejte na řez 10 kapek činidla B: nechejte působit 1 minutu. 
5) Nechejte odtéct tekutinu ze sklíčka bez mytí a nakapejte na řez 10 kapek činidla C: nechejte působit 1 minutu. 
6) Nechejte odtéct tekutinu ze sklíčka bez mytí a nakapejte na řez 10 kapek činidla D: nechejte působit 30 minut. 
7) Nechejte odtéct tekutinu ze sklíčka bez mytí a nakapejte na řez 10 kapek činidla E: nechejte působit 30 minut. 
8) Opláchněte v 95° ethanolu. 
9) Dehydrujte v ascendujících alkoholech: pročistěte v xylenu a montujte. 
 
 

 
Obrázek je pouze k informativní. 
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Technické podrobnosti  
 

Specifikace metody 

Doba trvání postupu 1 hodina 40 minut 

Doplňkové vybavení Coplinova nádoba, trouba 

Výsledky 

Kolagen, retikulum, bazofilní buňky hypofýzy, 
juxtaglomerulární buňky a buňky pojivové tkáně 
ledvin: 

Modrá 

Neuroglie: Načervenalá 

Svaly: Červená 

Chromatin, erytrocyty a acidofilní granuly 
hypofýzy: Červená 

Cytoplazmatické granuly delta buněk hypofýzy: Světle 
modrá 

Složky 

A) Azokarmin dle Heidenhaina 100 ml 

B) Roztok alkoholu a anilinu 30 ml 

C) Kyselý roztok alkoholu 30 ml 

D) Roztok kyseliny fosfowolframové 30 ml 

F) Polychromový roztok dle Malloryho 30 ml 

Skladování 

Skladování Připravený preparát uchovávejte při pokojové teplotě. Nádoby 
uchovávejte těsně uzavřené. 

Teplota skladování 15–25 °C 

Stabilita Po prvním otevření lze produkt používat opakovaně až do data 
exspirace za podmínky správného uchovávání. 

Trvanlivost 2 roky 

Varování 
Klasifikace produktu 

Produkt je určen k profesionálnímu laboratornímu použití pro 
odborné zdravotnické pracovníky. 
Pečlivě si přečtěte informace na štítku (symboly nebezpečí, R-věty 
a S-věty) a vždy se seznamte s informacemi v bezpečnostním listu. 
Nepoužívejte, pokud je poškozený primární obal. 
V případě závažné nehody doporučujeme, abyste okamžitě 
informovali společnost Bio-Optica Milano S.p.A 
a příslušné úřady. 

Likvidace Nebezpečný preparát: dodržujte všechny národní a místní předpisy 
týkající se likvidace odpadů. 

 
 
 
 
 

Č. REVIZE DŮVOD DATUM REVIZE 
001 Novelizace nařízení (EU) 2017/746 – IVDR 16. 5. 2022 

 


