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PICRO MALLORY TRIKROOM 
 
 
 

 
Sidekude 

 
 
 
 

KOOD KIRJELDUS KATSE NUMBER 
04-021822 Picro Mallory trikroom 100 katset 

 

 
 
 
              

In vitro diagnostiline – meditsiiniseade                             Tootja: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD klass A, määrus (EL) 2017/746 
UDI-DI: 08033976230654 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Toode tsütohistoloogiliste proovide ettevalmistamiseks optilise mikroskoopia jaoks.  
Trikroomi värving on soovitatav sidekoe lõikudele. 
 
 

PÕHIMÕTE 
 
Selle meetodi puhul värvitakse mõned sidekoe komponendid valikuliselt vastavalt värvainete ja koe makromolekulide erinevale 
afiinsusastmele. Eelkõige on sidekude paljude aluseliste rühmade olemasolu tõttu märgatavalt atsidofiilne; seetõttu on sellel 
tugev afiinsus happeliste värvainete (pikriinhape ja oranž G) suhtes ning keskmine afiinsus nõrkade amfoteersete põhivärvainete 
(happelise fuksiini ja Ponceau ksülidiini) suhtes. Keskne roll on fosfomolübdeenhappel, mis toimib sillana kudede struktuuride 
(kollageenifibrillid, rakumembraanid) ja aniliinsinise vahel, mis on selgelt aluseline amfoteerne värvaine. 
 
 

MEETOD 
 
1) Pange proovilõik destilleeritud vette. 
2) Pange proovilõigule 5 tilka reaktiivi A ja 5 tilka reaktiivi B: laske 10 minutit mõjuda. 
3) Loputage destilleeritud vees. 
4) Peske 10 minutit jooksva kraanivee all. 
5) Pange proovilõigule 10 tilka reaktiivi C: laske 2 minutit mõjuda. 
6) Loputage destilleeritud vees. 
7) Pange proovilõigule 10 tilka reaktiivi D: laske 1 minut mõjuda. 
8) Loputage destilleeritud vees. 
9) Pange proovilõigule 10 tilka reaktiivi E: laske 15 minutit mõjuda. 
10) Loputage destilleeritud vees. 
11) Pange proovilõigule 10 tilka reaktiivi F: laske 1 minut mõjuda. 
12) Veetustage kiiresti astmeliselt etanooliga ning pange 1 minutiks viimasesse absoluutetanooli. Puhastage ksüleeniga ja 

kinnitage. 
 
 

 
Pilt on illustratiivse tähendusega 
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Tehnilised andmed  
 

Meetodi 
spetsifikatsioonid 

Protseduuri kestus 40 minutit 

Lisaseadmed Pole vajalikud 

Tulemused 

Tuumad: tumepruun 

Kollageenikiud: tumesinine 

Kõhre, luu, lima, hüpofüüsi 
basofiilsete graanulite ja amüloidi 
alusaine: 

sinise varjundid 

Neurogliia, aksonid ja fibriin: punane 

Hüpofüüsi atsidofiilsed graanulid: oranž 

Müeliin ja erütrotsüüdid: kollane 

Elastsed kiud: kahvaturoosa kuni 
kollane 

Koostisosad 

A) Weigerti raudhematoksüliin – A lahus 18 ml 

B) Weigerti raudhematoksüliin – B lahus 18 ml 

C) Pikriinhappe alkoholilahus 30 ml 

D) Ponceau fuksiini polükroomne lahus 30 ml 

E) Fosfomolübdeenhappe lahus 30 ml 

F) Aniliinsinise lahus 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 
001 Määruse (EL) 2017/746 (IVDR) kohandamine 08/03/2022 

 


