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AZĀNA TRIHROMS 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olnīcas 

 
 
 
 

KODS APRAKSTS TESTU SKAITS 
04-001802  Azāna trihroms 100 testu 
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Produkts paraugu sagatavošanai cito-histoloģiskai izmeklēšanai ar optiskās mikroskopijas palīdzību.  
Metode ir ieteicama saistaudu izmeklēšanā, it īpaši, lai parādītu muskuļu šķiedras, nervu šķiedras, kolagēnu, retikulāros audus, 
nieru glomerulu stromu, eritrocītus un kodolu hromatīnu histoloģiskās sekcijās. 
 
 

PRINCIPS 
 
Šajā metodē tiek izmantotas divas skābās krāsvielas: azokarmīns un anilīna zilais. Citoloģijas krāsviela ar azokarmīnu ir kombinēta 
ar kontrastējošu krāsvielu ar anilīna zilo, pēc apstrādes ar fosforvolframskābi. Lai iegūtu labus rezultātus, nepieciešams pārkrāsot 
ar azokarmīnu, pēc tam lēni diferencēt ar anilīnu-spirtu, lai nepieļautu kontrastējošu iekrāsošanos, pārklājot krāsotus muskuļus, 
kolagēnu u.c. 
 
 

METODE 
 
1) Ievietojiet sekcijas destilētā ūdenī. 
2) Ielejiet reaģentu A Koplina traukā un inkubējiet sekcijas 56°C temperatūrā 30 minūtes. Ļaujiet atdzist 5 minūtes istabas 

temperatūrā. Atstājiet krāsvielu pudelē A bez filtrēšanas. 
3) Mazgājiet destilētā ūdenī. 
4) Iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta B: atstājiet iedarboties 1 minūti. 
5) Nožāvējiet priekšmetstikliņu, nemazgājot to, un iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta C: atstājiet iedarboties 1 minūti. 
6) Nožāvējiet priekšmetstikliņu, nemazgājot to, un iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta D uz 30 minūtēm. 
7) Nožāvējiet priekšmetstikliņu, nemazgājot to, un iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta E uz 30 minūtēm. 
8) Noskalojiet 95° etilspirtā. 
9) Dehidrējiet ar spirtu augošā koncentrācijā: dzidriniet ksilēnā un nostipriniet. 
 
 

 
Attēls ir paredzēts tikai ilustratīviem nolūkiem 
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Tehniska informācija  
 

Metodes specifikācijas 

Procedūras laiks 1 stunda un 40 minūtes 

Papildaprīkojums Koplina trauks, krāsns 

Rezultāti 

Kolagēns, retikulārie audi, hipofīzes bazofīlo šūnu 
granulas, jukstaglomerulāru šūnu granulas un nieru 
glomerulu stroma: 

zilā krāsā 

Neiroglijas: sarkanīgā 
krāsā 

Muskuļi: sarkanā 
krāsā 

Hromatīns, eritrocīti un hipofīzes acidofīlās 
granulas: 

sarkanā 
krāsā 

Hipofīzes delta šūnu citoplazmas granulas: gaiši zilā 
krāsā 

Sastāvdaļas 

A) Heidenhaina azokarmīns 100 ml 

B) Spirta-anilīna šķīdums 30 ml 

C) Skābes spirta šķīdums 30 ml 

D) Fosforvolframskābes šķīdums 30 ml 

F) Mallory polihromais šķīdums 30 ml 

Glabāšana 

Glabāšana Glabājiet preparātu istabas temperatūrā. Glabāt tvertnes cieši 
noslēgtas. 

Glabāšanas temperatūra 15–25°C 

Stabilitāte Pēc pirmās atvēršanas reizes produkts ir lietojams atkārtoti līdz 
derīguma termiņa beigām, ja to pareizi glabā. 

Derīgums 2 gadi 

Brīdinājums 
Produkta klasifikācija 

Produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai laboratorijās veselības 
aprūpes speciālistiem. 
Uzmanīgi izlasiet informāciju uz etiķetes (bīstamības simbolus, riska 
un drošības frāzes) un obligāti skatiet drošības datu lapu. Nelietot, ja 
ir bojāts pirmējais iepakojums. 
Smaga negadījuma gadījumā mēs iesakām nekavējoties informēt 
Bio-Optica Milano S.p.A 
un kompetentās iestādes. 

Iznīcināšana Bīstams preparāts: ievērot visus valsts un vietējos ar vidi saistītos 
noteikumus attiecībā uz bīstamo atkritumu iznīcināšanu. 
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