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AZAN TRICHROME 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Äggstock 

 
 
 
 

KOD BESKRIVNING ANTAL TESTER 
04-001802 Azan trichrome 100 tester 

 

 
 
 
              

Diagnostik in vitro – Medicinsk enhet                                           Tillverkare: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD i Klass A, Reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230531 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produkt för beredning av cytohistologiska prover för optisk mikroskopi.  
Rekommenderad metod för bindväv, särskilt för att visa muskelfibrer, gliafibrer, kollagen, retikulum, njurens glomerulära stroma, 
erytrocyter och nukleär kromatin i histologiska snitt. 
 
 

PRINCIP 
 
I denna metod används två syrafärgämnen: azokarmin och anilinblått. En cytologisk färgning med azokarmin kombineras med 
en motfärgning med anilinblått, efter behandling med fosforwolframsyra. För att erhålla goda resultat är det nödvändigt att 
överfärga med azokarmin och sedan långsamt differentiera med anilinalkohol, detta för att förhindra att motfärgning täcker 
färgad muskel, kollagen, etc. 
 
 

METOD 
 
1) För snitten till destillerat vatten. 
2) Häll reagens A i en coplin-burk och inkubera snitten vid 56 °C under 30 minuter. Låt kallna i 5 minuter vid rumstemperatur. 

Återhämta färgämnet i flaska A utan filtrering. 
3) Tvätta i destillerat vatten. 
4) Applicera 10 droppar av reagens B på snittet: låt verka i 1 minut. 
5) Dränera objektglaset utan tvätt och applicera 10 droppar av reagens C på snittet: låt verka i 1 minut. 
6) Dränera objektglaset utan tvätt och applicera 10 droppar av reagens D på snittet under 30 minuter. 
7) Dränera objektglaset utan tvätt och applicera 10 droppar av reagens E på snittet under 30 minuter. 
8) Skölj i etylalkohol 95°. 
9) Dehydrera i stigande alkoholer: klargör i xylen och montera. 
 
 

 
Bilden är endast för illustrativa ändamål. 
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Tekniska detaljer  
 

Metodspecifikationer 

Procedurtid 1 timme och 40 minuter 

Kompletterande utrustning Coplin-burk, ugn 

Resultat 

Kollagen, retikulum, basofila cellgranulat av 
hypofys, juxtaglomerulära granulat och njurens 
glomerulära stroma: 

Blå 

Neuroglia: Rödaktig 

Muskel: Röd 

Kromatin, erytrocyter och eosinofilgranulat av 
hypofys: Röda 

Cytoplasmiska granulat av hypofysens deltaceller: Ljusblå 

Komponenter 

A) Azokarmin enligt Heidenhain 100 ml 

B) Alkohol-anilinlösning 30 ml 

C) Syrlig alkohollösning 30 ml 

D) Fosfowolframsyralösning 30 ml 

F) Polykromlösning Mallory 30 ml 

Förvaring 

Förvaring Förvara preparatet vid rumstemperatur. Håll behållare tätt 
förslutna. 

Förvaringstemperatur 15-25 °C 

Stabilitet Efter första öppning kan produkten återanvändas fram till 
utgångsdatumet, vid korrekt förvaring. 

Validitet 2 år 

Varning 

Produktklassificering 

Produkten är avsedd för professionellt laboratoriebruk av 
kvalificerad hälsovårdspersonal. 
Läs noga informationen på etiketten (farosymboler, risk- och 
säkerhetsfraser) och konsultera alltid säkerhetsdatabladet. Använd 
inte produkten om den primära behållaren är skadad. 
I händelse av en allvarlig olycka rekommenderar vi att du 
omedelbart informerar Bio-Optica Milano S.p.A 
och berörda myndigheter. 

Kassering Farligt preparat: följ alla nationella och lokala miljöbestämmelser 
om avfallshantering. 

 
 
 
 
 

REVISIONSNUMMER ORSAK REVISIONSDATUM 
001 Justering av förordning UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 
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