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KOOD KIRJELDUS KATSE NUMBER 
04-001802 Azani trikroom 100 katset 

 

 
 
 
              

In Vitro diagnostiline – meditsiiniseade                             Tootja: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD klass A, määrus (EL) 2017/746 
UDI-DI: 08033976230531 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Toode tsütohistoloogiliste proovide ettevalmistamiseks optilise mikroskoopia jaoks.  
Soovitatav meetod sidekoe jaoks, eriti lihaskoekiudude, gliiarakkude, kollageeni, retiikulumi, neeru glomerulaarse strooma, 
erütrotsüütide ja tuumakromatiini tuvastamiseks histoloogilistes lõikudes. 
 
 

PÕHIMÕTE 
 
Selle meetodi puhul kasutatakse kahte happelist värvainet: asokarmiini ja aniliinsinist. Asokarmiiniga tsütoloogiline värvaine 
kombineeritakse pärast fosfovolframhappega töötlemist aniliinsinisega kontrastvärviga. Heade tulemuste saamiseks on vaja üle 
värvida asokarmiiniga, seejärel aeglaselt diferentseerida aniliin-alkoholiga, et vältida värvitud lihaskoe, kollageeni jms katmist 
kontrastvärviga. 
 
 

MEETOD 
 
1) Pange proovilõigud destilleeritud vette. 
2) Valage reaktiiv A Coplini purki ja inkubeerige proovilõike temperatuuril 56 °C 30 minutit. Laske 5 minutit toatemperatuuril 

jahtuda. Hoidke värvainet pudelis A ilma filtreerimata. 
3) Peske destilleeritud vees. 
4) Pange proovilõigule 10 tilka reaktiivi B: laske 1 minut mõjuda. 
5) Kuivatage alusklaas ilma pesemata ja pange proovilõigule 10 tilka reaktiivi C: laske 1 minut mõjuda. 
6) Kuivatage alusklaas ilma pesemata ja pange proovilõigule 30 minutiks 10 tilka reaktiivi D. 
7) Kuivatage alusklaas ilma pesemata ja pange proovilõigule 30 minutiks 10 tilka reaktiivi E. 
8) Loputage 95° etüülalkoholis. 
9) Veetustage proovilõigud astmeliselt etanooliga: puhastage ksüleeniga ja kinnitage. 
 
 

 
Pilt on illustratiivse tähendusega 
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Tehnilised andmed  
 

Meetodi 
spetsifikatsioonid 

Protseduuri kestus 1 h 40 minutit 

Lisaseadmed Coplini purk, soojendi-inkubaator 

Tulemused 

Kollageen, retiikulum, hüpofüüsi basofiilsete 
rakkude graanulid, jukstaglomerulaarsed graanulid 
ja neeru glomerulaarne strooma: 

sinine 

Neurogliia: punakas 

Lihaskude: punane 

Kromatiin, erütrotsüüdid ja hüpofüüsi atsidofiilide 
graanulid: punane 

Hüpofüüsi deltarakkude tsütoplasmaatilised 
graanulid: helesinine 

Koostisosad 

A) Asokarmiin Heidenhaini järgi 100 ml 

B) Alkoholi-aniliini lahus 30 ml 

C) Happeline alkoholilahus 30 ml 

D) Fosfovolframhappe lahus 30 ml 

F) Polükroomne lahus Mallory 30 ml 

Hoiustamine 

Hoiustamine Hoida valmistist toatemperatuuril. Hoida mahuteid tihedalt 
suletuna. 

Hoiustamistemperatuur 15–25 °C 

Stabiilsus Pärast esmast avamist on toode korrektse säilitamise korral 
kasutatav kuni kõlblikkusaja lõpuni. 

Kõlblikkusaeg 2 aastat 

Hoiatus 
Toote klassifikatsioon 

Toode on mõeldud tervishoiutöötajatele professionaalseks 
laboratoorseks kasutamiseks. 
Lugege hoolikalt etiketil olevat teavet (ohusümbolid, riski- ja 
ohutuslaused) ning tutvuge alati ohutuskaardiga. Ärge kasutage 
toodet, kui primaarne mahuti on kahjustatud. 
Tõsise õnnetusjuhtumi korral soovitame sellest viivitamatult 
teavitada ettevõtet Bio-Optica Milano S.p.A 
ja asjakohaseid pädevaid asutusi. 

Kõrvaldamine Ohtlik valmistis: järgige seoses jäätmete kõrvaldamisega kõiki 
riiklikke ja kohalikke keskkonnaeeskirju. 
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