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Trispalvio dažymo metodas „AZAN 
TRICHROME“ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiaušidės 

 
 
 
 

KODAS APRAŠAS TESTŲ SKAIČIUS 
04–001802 Trispalvio dažymo metodas „Azan trichrome“ 100 testų 

 

 
 
 
              

In vitro diagnostika. Medicinos priemonė                                           Gamintojas: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746 
UDI-DI: 08033976230531 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Preparatas citohistologiniams mėginiams, skirtiems optinei mikroskopijai, paruošti.  
Rekomenduojamas metodas jungiamajam audiniui, ypač raumenų skaiduloms, glijos skaiduloms, kolagenui, endoplazminiam 
tinklui, inkstų glomerulų stromai, eritroctams ir branduolių chromatinui histologiniuose pjūviuose parodyti. 
 
 

PRINCIPAS 
 
Šiam metodui naudojami du rūgštiniai dažikliai: azokarminas ir anilino mėlis. Citologinis dažymas azokarminu po apdorojimo 
fosfovolframo rūgštimi derinamas su kontrastiniu dažymu anilino mėliu. Norint gauti gerų rezultatų, svarbu atlikti perteklinį 
dažymą azokarminu, tada lėtai diferencijuoti anilino ir alkoholio tirpalu, siekiant išvengti nudažytų raumenų, kolageno ir pan. 
nusidažymo kontrastiniu dažikliu. 
 
 

METODAS 
 
1) Sudėkite pjūvius į distiliuotą vandenį. 
2) Įpilkite reagento A į Coplino indą ir inkubuokite pjūvius 56 °C temperatūroje 30 minučių. Leiskite atvėsti 5 minutes kambario 

temperatūroje. Laikykite dažiklį buteliuke A nefiltruodami. 
3) Nuplaukite distiliuotu vandeniu. 
4) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento B: palikite 1 minutę suveikti. 
5) Leiskite nulašėti skysčiui nuo objektinio stiklelio neplaudami ir užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento C: palikite 1 minutę 

suveikti. 
6) Leiskite nulašėti skysčiui nuo objektinio stiklelio neplaudami ir užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento D ir palikite 

30 minučių. 
7) Leiskite nulašėti skysčiui nuo objektinio stiklelio neplaudami ir užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento E ir palikite 

30 minučių. 
8) Nuskalaukite 95° etilo alkoholiu. 
9) Dehidratuokite didėjančio stiprumo alkoholiais: išryškinkite ksilenu ir uždenkite. 
 
 

 
Viršuje pateikta tik orientacinė iliustracija 
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Išsamūs techniniai duomenys  
 

Metodo specifikacijos 

Procedūros trukmė 1 valanda ir 40 minučių 

Papildoma įranga Coplino indas, krosnelė 

Rezultatai 

Kolagenas, endoplazminis tinklas, hipofizės 
bazofilinių ląstelių granulės, jukstaglomerulinės 
granulės ir inkstų glomerulų stroma: 

mėlyna 

Neuroglija: Rausva 

Raumenys: raudona 

Chromatinas, eritrocitai ir hipofizės acidofilinės 
granulės: raudona 

Hipofizės delta ląstelių citoplazmos granulės: šviesiai 
mėlyna 

Komponentai 

A) Azokarminas pagal Heidenhainą 100 ml 

B) Alkoholio-anilino tirpalas 30 ml 

C) Rūgštinis alkoholio tirpalas 30 ml 

D) Fosfovolframo rūgšties tirpalas 30 ml 

F) Daugiaspalvis Mallory tirpalas 30 ml 

Laikymas 

Laikymas Preparatą laikykite kambario temperatūroje. Laikyti talpykles 
sandariai uždarytas. 

Laikymo temperatūra 15–25 °C 

Stabilumas Pirmą kartą atidarytą gaminį, jeigu jis laikomas teisingai, galima 
naudoti iki tinkamumo datos. 

Galiojimas 2 metai 

Įspėjimas 
Gaminio klasifikacija 

Gaminys skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams 
profesionalioje laboratorijoje. 
Atidžiai perskaitykite etiketėje nurodytą informaciją (pavojaus 
simbolius, rizikos ir saugos frazes) ir visada vadovaukitės saugos 
duomenų lapu. Nenaudokite, jeigu pirminė talpyklė pažeista. 
Sunkaus incidento atveju rekomenduojame nedelsiant informuoti 
bendrovę „Bio-Optica Milano S.p.A“ 
ir kompetentingas institucijas. 

Šalinimas Pavojingos atliekos: vadovaukitės visais valstybės ir regiono 
aplinkosaugos teisės aktais dėl atliekų šalinimo. 
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