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MASONA-GOLDNERA TRIHROMS 
ar gaiši zaļo  

 
 

 
Āda 

 
 
 
 

KODS APRAKSTS TESTU SKAITS 
04-011802 Masona-Goldnera trihroms 100 testu 
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Produkts paraugu sagatavošanai cito-histoloģiskai izmeklēšanai ar optiskās mikroskopijas palīdzību.  
Metode ieteicama saistaudu izmeklēšanā. Ar to var parādīt gametas, kodolus, neirofibrillas, neiroglijas, kolagēnu, keratīnu, 
starpšūnu fibrillas un Goldži aparāta negatīvo attēlu. Tā ir ļoti piemērota melnbaltām mikrofotogrāfijām. 
 
 
 

PRINCIPS 
 
Tiek izmantotas četras dažādas krāsvielas: Veigerta dzelzs hematoksilīns kodoliem, pikrīnskābe eritrocītiem, skābo krāsvielu 
maisījums (skābais fuksīns – “ponceau de xylidine”) citoplazmai un gaiši zaļais kolagēnam. 
 
 
 

METODE 
 
1) Ievietojiet sekciju destilētā ūdenī. 
2) Iepiliniet sekcijā 6 pilienus reaģenta A un pievienojiet 6 pilienus reaģenta B: atstājiet iedarboties 10 minūtes. 
3) Bez mazgāšanas nožāvējiet priekšmetstikliņu un iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta C: atstājiet iedarboties 4 minūtes. 
4) Ātri (3–4 sekundes) nomazgājiet destilētā ūdenī un iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta D: atstājiet iedarboties 4 minūtes. 
5) Nomazgājiet destilētā ūdenī un iepiliniet sekcijā 10 pilienus reaģenta E: atstājiet iedarboties 10 minūtes. 
6) Bez mazgāšanas nožāvējiet priekšmetstikliņu un iepiliniet 10 pilienus reaģenta F: atstājiet iedarboties 5 minūtes. 
7) Nomazgājiet destilētā ūdenī un ātri dehidratējiet ar spirtu augošā koncentrācijā; 1 minūti paturiet pēdējā absolūtajā 

etanolā. Dzidriniet ksilēnā un nostipriniet. 
 
 
 
 

 
Attēls ir paredzēts tikai ilustratīviem nolūkiem 
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Tehniska informācija  
 

Metodes 
specifikācijas 

Procedūras laiks 35 minūtes 

Papildaprīkojums Nav nepieciešams 

Rezultāti 

Kodoli un gametas: melnā 
krāsā 

Citoplazma, keratīns, muskuļu šķiedras, acidofīlas 
granulas: 

sarkanā 
krāsā 

Kolagēns, gļotāda, hipofīzes bazofīlās granulas: zaļā 
krāsā 

Hipofīzes delta šūnu granulas: zaļā 
krāsā 

Eritrocīti: dzeltenā 
krāsā 

Sastāvdaļas 

A) Veigerta dzelzs hematoksilīns – A šķīdums 18 ml 

B) Veigerta dzelzs hematoksilīns – B šķīdums 18 ml 

C) Pikrīnskābes spirta stabils šķīdums 30 ml 

D) Masona koši sarkans skābais fuksīns 30 ml 

E) Fosfomolibdēna skābes šķīdums 30 ml 

F) Goldnera gaiši zaļš šķīdums 30 ml 

Glabāšana 

Glabāšana Glabājiet preparātu istabas temperatūrā. Glabāt tvertnes cieši 
noslēgtas. 

Glabāšanas temperatūra 15–25°C 

Stabilitāte Pēc pirmās atvēršanas reizes produkts ir lietojams atkārtoti līdz 
derīguma termiņa beigām, ja to pareizi glabā. 

Derīgums 2 gadi 

Brīdinājums 

Produkta klasifikācija 

Produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai laboratorijās 
veselības aprūpes speciālistiem. 
Uzmanīgi izlasiet informāciju uz etiķetes (bīstamības simbolus, 
riska un drošības frāzes) un obligāti skatiet drošības datu lapu. 
Nelietot, ja ir bojāts pirmējais iepakojums. 
Smaga negadījuma gadījumā mēs iesakām nekavējoties informēt 
Bio-Optica Milano S.p.A 
un kompetentās iestādes. 

Iznīcināšana Bīstams preparāts: ievērot visus valsts un vietējos ar vidi saistītos 
noteikumus attiecībā uz bīstamo atkritumu iznīcināšanu. 

 
 

PĀRSKATĪTA IZDEVUMA Nr. IEMESLS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 
001 Regulas korekcija (ES) 2017/746 – IVDR 16.05.2022. 
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