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KOD OPIS LICZBA TESTÓW 
04-001802 Trichrom azanu 100 testów 

 

 
 
 
              

Diagnostyka in vitro (IVD) — wyrób medyczny                            Producent: Bio-Optica Milano S.p.A. 
Diagnostyka in vitro (IVD), klasa A, Rozp. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230531 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produkt do przygotowania próbek cytohistologicznych do mikroskopii optycznej.  
Metoda zalecana do tkanki łącznej, zwłaszcza do uwidocznienia włókien mięśniowych, włókien glejowych, kolagenu, siateczki, 
zrębu kłębuszków nerkowych, erytrocytów i chromatyny jądrowej w wycinkach histologicznych. 
 
 

ZASADA 
 
W tej metodzie stosuje się dwa barwniki kwasowe: azokarmin i błękit anilinowy. Barwienie cytologiczne azokarminem w 
połączeniu z przeciwbarwieniem błękitem anilinowym po potraktowaniu kwasem wolframofosforowym. Aby uzyskać dobre 
wyniki, konieczne jest barwienie azokarminem, a następnie powolne różnicowanie alkoholem anilinowym, aby zapobiec pokryciu 
przez barwnik wybarwionych mięśni, kolagenu itp. 
 
 

METODA 
 
1) Przenieś wycinki do wody destylowanej. 
2) Wlej odczynnik A do barwiacza Coplina i hoduj wycinki w temperaturze 56°C przez 30 minut. Odstaw na 5 minut do 

ostygnięcia w temperaturze pokojowej. Odzyskaj barwnik z butelki A bez filtrowania. 
3) Umyj w wodzie destylowanej. 
4) Nanieś na wycinek 10 kropli odczynnika B: pozostaw na 1 minutę. 
5) Odsącz szkiełko bez przemywania i nanieś na wycinek 10 kropli odczynnika C: pozostaw na 1 minutę. 
6) Odsącz szkiełko bez przemywania i nanieś na wycinek 10 kropli odczynnika D i pozostaw na 30 minut. 
7) Odsącz szkiełko bez przemywania i nanieś na wycinek 10 kropli odczynnika E i pozostaw na 30 minut. 
8) Przepłucz w alkoholu etylowym 95%. 
9) Odwodnij w alkoholach o wzrastającym udziale procentowym: oczyść w ksylenie i utrwal. 
 
 

 
Zdjęcie ma charakter wyłącznie poglądowy 
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Szczegóły techniczne  
 

Specyfikacja metody 

Czas procedury 1 godzina i 40 minut 

Wyposażenie dodatkowe Barwiacz Coplina, podgrzewacz 

Wyniki 

kolagen, siateczki, komórki bazofilowe 
ziarnistości przysadki, ziarnistości kłębuszków 
nerkowych i zrębu kłębuszków nerkowych: 

Niebieski 

Tkanka glejowa: Czerwonawy 

Tkanki mięśniowe: Czerwony 

Chromatyna, erytrocyty i ziarnistości 
kwasochłonne przysadki Czerwony 

Ziarnistości cytoplazmatyczne komórek delta 
przysadki: Jasnoniebieski 

Składniki 

A) Azokarmin według Heidenhaina 100 ml 

B) Roztwór alkoholowo-anilinowy 30 ml 

C) Roztwór kwasowo-alkoholowy 30 ml 

D) Roztwór kwasu 
fosfowolframowego 

30 ml 

F) Roztwór polichromii Mallory'ego 30 ml 

Przechowywanie 

Przechowywanie Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej. 
Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte. 

Temperatura przechowywania 15–25°C 

Stabilność Po pierwszym otwarciu preparat nadaje się do ponownego użycia aż 
do upływu terminu ważności, jeżeli jest prawidłowo przechowywany. 

Ważność 2 lata 

Ostrzeżenie 

Klasyfikacja produktu 

Produkt jest przeznaczony do profesjonalnego użytku laboratoryjnego 
dla pracowników służby zdrowia. 
Należy uważnie przeczytać informacje na etykiecie (symbole 
niebezpieczeństwa, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty 
dotyczące bezpieczeństwa) i zawsze zapoznać się z kartą 
charakterystyki. Nie używać, jeśli pojemnik główny jest uszkodzony. 
W razie poważnego wypadku należy natychmiast powiadomić Bio-
Optica Milano S.p.A 
i właściwe władze. 

Utylizacja 
Niebezpieczny preparat: przestrzegać wszystkich krajowych i 
lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie 
usuwania odpadów. 

 
 

NUMER WERSJI PRZYCZYNA DATA WYDANIA 
001 Dostosowanie do rozporządzenia UE 2017/746 16.05.2022 

 


