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KÓD LEÍRÁS TESZTSZÁM 
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Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
A kötőszövet kiválasztásának módszere, különösen alkalmas ivarsejtek, sejtmagok, idegrostok, neuroglia, kollagén, keratin, 
intracelluláris fibrillumok esetén, és Golgi készülékes negatív képekhez. 
 
 
 

ELV 
 
A módszer egy Weigert féle vas-hematoxilinnal elért sejtfestést társít egy pikrinsavban végrehajtott vörösvérsejt festéssel és egy 
két különböző színező savval végzett kollagén festéssel. 
 
 
 

MÓDSZER 
 
1) Helyezze a metszetet desztillált vízbe. 
2) Helyezzen a metszetre 6 csepp A hatóanyagot, és adjon hozzá 6 csepp B hatóanyagot: hagyja hatni 10 percig. 
3) Mosás nélkül csöpögtesse le a tárgylemezt, és helyezzen 10 csepp C oldatot a metszetre: hagyja hatni 4 percig. 
4) Gyorsan mossa (3-4 másodperc) desztillált vízben, a sárga metszetet elhagyva, és helyezzen a tárgylemezre 10 csepp D oldatot, 
hagyja hatni 4 percig. 
5) Mossa le desztillált vízzel és helyezzen a metszetre 10 csepp E oldatot: hagyja hatni 10 percig. 
6) Öblítés nélkül csöpögtesse le a tárgylemezt, és helyezzen rá 10 csepp F oldatot: hagyja hatni 5 percig. 
7) Mossa le desztillált vízben, gyorsan szárítsa meg az alkoholok emelkedő sorozatával, 1 percet hagyva az abszolút utolsóban; 
xilén és balzsam.  
 
 

 
A kép illusztrációs célokat szolgál 
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Részletezés  
 

A módszer jellemzői 

Kivitelezési idő 35 perc 

Kiegészítő felszerelés Nem szükséges 

Eredmények 

Sejtmagok és ivarsejtek: Fekete 

Citoplazma, keratin, izomrostok és 
acidofil szemcsék: Piros 

Kollagén, nyálka és hipofízis bazofil 
szemcsék: Kék  

A hipofízis delta-sejt szemcséi: Kék 

Vörösvértestek: Sárga 

Reagensek 

A) Weigert-féle vas-hematoxilin, A oldat 18 ml 

B) Weigert-féle vas-hematoxilin, B oldat 18 ml 

C) Pikrinsav, alkoholos oldat 30 ml 

D) Ponceau B oldat 30 ml 

E) Foszfor-molibdénsav oldat 30 ml 

F) Anilin kék Masson szerint 30 ml 

Tárolás 

Tárolás A készítményt környezeti hőmérsékleten tárolja. A 
tárolóedényeket tartsa jól lezárva. 

Tárolási hőmérséklet: 15-25 °C 

Stabilitás 
Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett 
lejárat időpontjáig jónak és újra használhatónak kell 
minősíteni, amennyiben helyesen tárolják. 

Érvényességi idő 2 év 

Figyelmeztetések és 
óvintézkedések 

A termékek besorolása 

A termék egészségügyi szakemberek által történő, 
professzionális laboratóriumi használatra készült. 
A termék osztályba sorolása szerint veszélyes. 
Figyelmesen olvassa el a címkén található 
információkat (veszélyszimbólumok, kockázati és 
biztonsági mondatok), és mindig olvassa el a 
biztonsági adatlapot. Ne használja sérült elsődleges 
tartóedény esetén. 
Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano spa 
és az illetékes hatóságok haladéktalan tájékoztatása. 

Ártalmatlanítás 
Veszélyes hulladék; adja le erre specializálódott és 
felhatalmazott cégeknek, az érvényes törvényi 
előírások szerint. 

 
 

FELÜLV. SZ. INDOKLÁS KÖZZÉTÉTEL NAPJA 
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