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COD DESCRIERE NUMĂR TESTE 
04-011802 TRICROMĂ MASSON GOLDNER 100 de teste 

 

 
 
 
              

Diagnosticare in vitro - dispozitiv medical                                                       Producător: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD (dispozitiv de diagnosticare in vitro) din Clasa A, Reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230579 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produs pentru prepararea probelor cito-histologice pentru microscopie optică.  
Metodă recomandată pentru țesuturi conjunctive. Demonstrează gameții, nucleii, neurofibrilele, celulele gliale, colagenul, 
keratina, fibrilele intracelulare și imaginea negativă a aparatului Golgi. Este adecvată perfect pentru microfotografii alb-negru. 
 
 
 

PRINCIPIUL 
 
Se utilizează patru coloranți diferiți: Hematoxilină ferică Weigert pentru nuclei, acid picric pentru eritrocite, un amestec de 
coloranți acizi (fucsină acidă - „xilidină Ponceau”) pentru citoplasmă și verde lumină pentru colagen. 
 
 
 

METODA 
 
1) Introduceți secțiunea în apă distilată. 
2) Puneți pe secțiune 6 picături din reactivul A și adăugați 6 picături din reactivul B; lăsați să acționeze 10 minute. 
3) Scurgeți lamela fără a o spăla și puneți pe secțiune 10 picături din reactivul C; lăsați să acționeze 4 minute. 
4) Spălați rapid (3-4 secunde) în apă distilată și puneți pe secțiune 10 picături din reactivul D; lăsați să acționeze 4 minute. 
5) Spălați în apă distilată și puneți pe secțiune 10 picături din reactivul E; lăsați să acționeze 10 minute. 
6) Scurgeți lamela fără a o spăla și puneți 10 picături din reactivul F; lăsați să acționeze 5 minute. 
7) Spălați în apă distilată și deshidratați rapid cu alcooli cu concentrație crescătoare, opriți 1 minut la ultimul alcool etilic 

absolut. Clarificați în xilen și montați. 
 
 
 
 

 
Imaginea are numai scop ilustrativ. 
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Detalii tehnice  
 

Specificațiile metodei 

Durata procedurii 35 de minute 

Echipament complementar Nu este necesar 

Rezultate 

Nuclei și gameți: Negru 

Citoplasmă, cheratină, fibre musculare, granule 
acidofile: Roșu 

Colagen, mucus, granule bazofile ale hipofizei: Verde 

Granule de celule delta ale hipofizei: Verde 

Eritrocite: Galben 

Componente 

A) Hematoxilină ferică Weigert - Soluția A 18 ml 

A) Hematoxilină ferică Weigert - Soluția B 18 ml 

C) Soluție alcoolică stabilă de acid picric 30 ml 

D) Ponceau fucsină acidă conform Masson 30 ml 

E) Acid fosfomolibdenic 30 ml 

F) Preparați soluția de verde lumină conform 
Goldner 

30 ml 

Depozitare 

Depozitare Depozitați preparatul la temperatura camerei. Păstrați 
recipientele închise ermetic. 

Temperatura de depozitare 15-25 °C 

Stabilitate După prima deschidere, produsul este reutilizabil până la data 
de expirare, dacă este depozitat corect. 

Valabilitate 2 ani 

Avertizare 

Clasificarea produsului 

Produsul este destinat utilizării de către profesioniștii din 
domeniul medical în laboratoare profesioniste. 
Citiți cu atenție informațiile de pe etichetă (simbolurile de 
pericol, frazele de risc și de securitate) și consultați întotdeauna 
fișa cu date de securitate. Nu utilizați dacă recipientul primar 
este deteriorat. 
În caz de accident grav, vă recomandăm să informați imediat 
Bio-Optica Milano S.p.A 
și autoritățile competente. 

Eliminarea Deșeu periculos: respectați toate reglementările de mediu, de 
stat și locale, privind eliminarea deșeurilor. 
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