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KOOD KIRJELDUS KATSE NUMBER 
04-011802 Massoni trikroom Goldner 100 katset 
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Toode tsütohistoloogiliste proovide ettevalmistamiseks optilise mikroskoopia jaoks.  
Soovitatav meetod sidekoe jaoks. See näitab sugurakke, tuumi, neurofibrille, neurogliiat, kollageeni, keratiini, intratsellulaarseid 
fibrille ja Golgi aparaadi negatiivset pilti. Sobib väga hästi mustvalgete mikrofotode tegemiseks. 
 
 
 

PÕHIMÕTE 
 
Kasutatakse nelja erinevat värvainet: Weigerti raudhematoksüliin tuumade jaoks, pikriinhape erütrotsüütide jaoks, happeliste 
värvide segu (happeline fuksiin – „ksülidiin Ponceau“) tsütoplasma jaoks ja heleroheline kollageeni jaoks. 
 
 
 

MEETOD 
 
1) Pange proovilõik destilleeritud vette. 
2) Pange proovilõigule 6 tilka reaktiivi A ja lisage 6 tilka reaktiivi B: laske 10 minutit mõjuda. 
3) Kuivatage alusklaas ilma pesemata ja pange proovilõigule 10 tilka reaktiivi C: laske 4 minutit mõjuda. 
4) Peske kiiresti (3–4 sekundit) destilleeritud vees ja pange proovilõigule 10 tilka reaktiivi D: laske 4 minutit mõjuda. 
5) Peske destilleeritud vees ja pange proovilõigule 10 tilka reaktiivi E: laske 10 minutit mõjuda. 
6) Kuivatage alusklaas ilma pesemata ja pange 10 tilka reaktiivi F: laske 5 minutit mõjuda. 
7) Peske destilleeritud vees ja veetustage kiiresti astmeliselt etanooliga, pange viimasesse absoluutetanooli 1 minutiks. 

Puhastage ksüleeniga ja kinnitage. 
 
 
 
 

 
Pilt on illustratiivse tähendusega 
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Tehnilised andmed  
 

Meetodi 
spetsifikatsioonid 

Protseduuri kestus 35 minutit 

Lisaseadmed Pole vajalikud 

Tulemused 

Tuumad ja sugurakud: must 

Tsütoplasma, keratiin, lihaskiud, atsidofiilide 
graanulid: punane 

Kollageen, lima, hüpofüüsi basofiilide graanulid: roheline 

Hüpofüüsi deltarakkude graanulid: roheline 

Erütrotsüüdid: kollane 

Koostisosad 

A) Weigerti raudhematoksüliin – A lahus 18 ml 

B) Weigerti raudhematoksüliin – B lahus 18 ml 

C) Pikriinhappe stabiilne alkoholilahus 30 ml 

D) Ponceau happeline fuksiin Massoni järgi 30 ml 

E) Fosfomolübdeenhappe lahus 30 ml 

F) Heleroheline lahus Goldneri järgi 30 ml 

Hoiustamine 

Hoiustamine Hoida valmistist toatemperatuuril. Hoida mahuteid tihedalt 
suletuna. 

Hoiustamistemperatuur 15–25 °C 

Stabiilsus Pärast esmast avamist on toode korrektse säilitamise korral 
kasutatav kuni kõlblikkusaja lõpuni. 

Kõlblikkusaeg 2 aastat 

Hoiatus 
Toote klassifikatsioon 

Toode on mõeldud tervishoiutöötajatele professionaalseks 
laboratoorseks kasutamiseks. 
Lugege hoolikalt etiketil olevat teavet (ohusümbolid, riski- ja 
ohutuslaused) ning tutvuge alati ohutuskaardiga. Ärge kasutage 
toodet, kui primaarne mahuti on kahjustatud. 
Tõsise õnnetusjuhtumi korral soovitame sellest viivitamatult 
teavitada ettevõtet Bio-Optica Milano S.p.A 
ja asjakohaseid pädevaid asutusi. 

Kõrvaldamine Ohtlik valmistis: järgige seoses jäätmete kõrvaldamisega kõiki 
riiklikke ja kohalikke keskkonnaeeskirju. 

 
 
 
 
 

MUUDATUSE NR PÕHJUS MUUDATUSE KUUPÄEV 
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