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Produs pentru prepararea probelor cito-histologice pentru microscopie optică.  
Metodă recomandată pentru țesut conjunctiv, în special pentru a evidenția fibrele musculare, fibrele gliale, colagenul, reticulul, 
stroma glomerulară renală, eritrocitele și cromatina nucleară în secțiunile histologice. 
 
 

PRINCIPIUL 
 
În această metodă se utilizează doi coloranți acizi: azocarmin și albastru de anilină. O colorație citologică cu azocarmin este 
combinată cu o contra-colorație cu albastru de anilină, după tratarea cu acid tungstofosforic. Pentru a obține rezultate bune, 
este necesară supracolorarea cu azocarmin, apoi diferențierea lentă cu anilină-alcool, pentru a preveni acoperirea mușchiului 
colorat, colagenului etc. cu contra-colorant. 
 
 

METODA 
 
1) Introduceți secțiunile în apă distilată. 
2) Turnați reactiv A într-un borcan Coplin și incubați secțiunile la 56 °C timp de 30 de minute. Lăsați să se răcească 5 minute la 

temperatura camerei. Recuperați colorantul în flaconul A fără filtrare. 
3) Spălați în apă distilată. 
4) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul B; lăsați să acționeze 1 minut. 
5) Scurgeți lamela fără a o spăla și puneți pe secțiune 10 picături din reactivul C; lăsați să acționeze 1 minut. 
6) Scurgeți lamela fără a o spăla și puneți pe secțiune 10 picături din reactivul D; lăsați să acționeze 30 de minute. 
7) Scurgeți lamela fără a o spăla și puneți pe secțiune 10 picături din reactivul E; lăsați să acționeze 30 de minute. 
8) Clătiți în alcool etilic 95°. 
9) Deshidratați în alcooli cu concentrație crescătoare; clarificați în xilen și montați. 
 
 

 
Imaginea are numai scop ilustrativ. 
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Detalii tehnice  
 

Specificațiile metodei 

Durata procedurii 1 oră și 40 de minute 

Echipament complementar Borcan Coplin, cuptor 

Rezultate 

Colagen, reticul, celule bazofile granulate ale 
hipofizei, granule juxta glomerulare și stroma 
glomerulară renală: 

Albastru 

Nevroglie: Roșiatic 

Mușchi: Roșu 

Cromatină, eritrocite și granule acidofile ale 
hipofizei: Roșu 

Granule citoplasmatice ale celulelor delta ale 
hipofizei: 

Albastru 
deschis 

Componente 

A) Azocarmin Heidenhain 100 ml 

B) Soluție de alcool-anilină 30 ml 

C) Soluție de alcool acid 30 ml 

D) Soluție de acid fosfowolframic 30 ml 

E) Soluție Mallory policromă 30 ml 

Depozitare 

Depozitare Depozitați preparatul la temperatura camerei. Păstrați recipientele 
închise ermetic. 

Temperatura de depozitare 15-25 °C 

Stabilitate După prima deschidere, produsul este reutilizabil până la data de 
expirare, dacă este depozitat corect. 

Valabilitate 2 ani 

Avertizare 
Clasificarea produsului 

Produsul este destinat utilizării de către profesioniștii din domeniul 
medical în laboratoare profesioniste. 
Citiți cu atenție informațiile de pe etichetă (simbolurile de pericol, 
frazele de risc și de securitate) și consultați întotdeauna fișa cu date 
de securitate. Nu utilizați dacă recipientul primar este deteriorat. 
În caz de accident grav, vă recomandăm să informați imediat Bio-
Optica Milano S.p.A 
și autoritățile competente. 

Eliminarea Deșeu periculos: respectați toate reglementările de mediu, de stat 
și locale, privind eliminarea deșeurilor. 

 
 
 
 

REVIZUIRE nr. MOTIV DATA REVIZUIRII 
001 Modificare a Regulamentului UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 

Tudor
should be E not F




