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AZAN TRICHRÓM 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaječník 

 
 
 
 

KÓD OPIS POČET TESTOV 
04-001802 Azan trichróm 100 testov 

 

 
 
 
              

Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro              Výrobca: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD, trieda A, nariadenie (EÚ) 2017/746 
UDI-DI: 08033976230531 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produkt na prípravu cytohistologických vzoriek pre optickú mikroskopiu.  
Odporúčaná metóda pre spojivové tkanivo, najmä na zobrazovanie svalových vlákien, gliových vlákien, kolagénu, retikula, 
glomerulárneho spojivového tkaniva obličiek, erytrocytov a jadrového chromatínu v histologických rezoch. 
 
 

PRINCÍP FUNGOVANIA 
 
V tejto metóde sa používajú dve kyslé farbivá: azokarmín a anilínová modrá. Cytologické farbivo s azokarmínom sa kombinuje s 
kontrastným farbivom s anilínovou modrou, po ošetrení kyselinou fosfowolfrámovou. Na získanie dobrých výsledkov je potrebné 
vykonať prefarbenie azokarmínom a potom pomaly diferenciovať anilín-alkoholom, aby sa zabránilo prekrytiu farbených svalov, 
kolagénu atď. kontrastným farbivom. 
 
 

METÓDA 
 
1) Vložte rezy do destilovanej vody. 
2) Nalejte činidlo A do Coplinovej nádoby a inkubujte rezy pri teplote 56 °C po dobu 30 minút. Nechajte vychladnúť po 

dobu 5 minút pri izbovej teplote. Zachyťte farbivo do fľaštičky A bez filtrovania. 
3) Premyte v destilovanej vode. 
4) Nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla B: nechajte pôsobiť 1 minútu. 
5) Nechajte odtiecť tekutinu zo sklíčka bez umytia a nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla C: nechajte pôsobiť 1 minútu. 
6) Nechajte odtiecť tekutinu zo sklíčka bez umytia a nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla D: nechajte pôsobiť 30 minút. 
7) Nechajte odtiecť tekutinu zo sklíčka bez umytia a nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla E: nechajte pôsobiť 30 minút. 
8) Opláchnite v 95° etanole. 
9) Dehydrujte v ascendujúcich alkoholoch: prečistite v xyléne a namontujte. 
 
 

 
Obrázok má len informatívny charakter 
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Technické podrobnosti  
 

Špecifikácie metódy 

Doba trvania postupu 1 hodina 40 minút 

Doplnkové vybavenie Coplinova nádoba, rúra 

Výsledky 

Kolagén, retikulum, bazofilné bunky hypofýzy, 
juxtaglomerulárne bunky a bunky spojivového 
tkaniva obličiek: 

Modrá 

Neuroglia: Červenkastá 

Svaly: Červená 

Chromatín, erytrocyty a acidofilné granuly 
hypofýzy: Červená 

Cytoplazmatické granuly delta buniek hypofýzy: Svetlomodrá 

Zložky 

A) Azokarmín podľa Heidenhaina 100 ml 

B) Roztok alkoholu a anilínu 30 ml 

C) Kyslý roztok alkoholu 30 ml 

D) Roztok kyseliny fosfowolfrámovej 30 ml 

F) Polychrómový roztok podľa 
Malloryho 30 ml 

Skladovanie 

Skladovanie Pripravený preparát uchovávajte pri izbovej teplote. Nádoby 
uchovávajte tesne uzavreté. 

Teplota skladovania 15–25 °C 

Stabilita Po prvom otvorení je možné produkt používať opakovane až do 
dátumu exspirácie za predpokladu jeho správneho uchovávania. 

Trvanlivosť 2 roky 

Varovanie 

Klasifikácia produktu 

Produkt je určený na profesionálne laboratórne použitie pre 
odborných zdravotníckych pracovníkov. 
Pozorne si prečítajte informácie na štítku (symboly nebezpečenstva, 
R-vety a S-vety) a vždy sa oboznámte s informáciami uvedenými v 
karte bezpečnostných údajov. Nepoužívajte, ak je poškodený 
primárny obal. 
V prípade závažnej nehody odporúčame, aby ste okamžite 
informovali spoločnosť Bio-Optica Milano S.p.A. 
a príslušné úrady. 

Likvidácia Nebezpečný preparát: dodržiavajte všetky národné a miestne 
predpisy týkajúce sa likvidácie odpadov. 

 
 
 
 

Č. REVÍZIE DÔVOD DÁTUM REVÍZIE 
001 Novelizácia nariadenia (EÚ) 2017/746 – IVDR 16. 5. 2022 

 


