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PIKRO MALLORYHO TRICHRÓM 
 
 

 
Spojivové tkanivo 

 
 

 
 
 

KÓD OPIS POČET TESTOV 
04-021822 Pikro Malloryho trichróm 100 testov 

 

 
 
 
              

Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro       Výrobca: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD, trieda A, nariadenie (EÚ) 2017/746 
UDI-DI: 08033976230654 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 

  

 
 



     
 
              Informačný list  

                Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Tel.: +39 02 21 27 13 1 – Fax: +39 02 21 53 000 – Fax export: +39 02 21 54 155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

2 

Produkt na prípravu cytohistologických vzoriek pre optickú mikroskopiu.  
Trichrómové farbivo odporúčané na rezy spojivového tkaniva. 
 
 

PRINCÍP FUNGOVANIA 
 
V tejto metóde sú niektoré súčasti spojivového tkaniva selektívne farbené podľa rôzneho stupňa afinity medzi farbivami a 
makromolekulami tkaniva. Konkrétne je spojivové tkanivo výrazne acidofilné z dôvodu prítomnosti radu zásaditých skupín; preto 
preukazuje silnú afinitu ku kyslým farbivám (kyselina pikrová a oranžová G) a stredne silnú afinitu k slabým zásaditým 
amfotérnym farbivám (kyslý fuchsín a ponceau xylidín). Ústrednú úlohu zohráva kyselina fosfomolybdénová, ktorá pôsobí ako 
mostík medzi tkanivovými štruktúrami, ku ktorým sa viaže (kolagénové fibrily, bunkové membrány), a anilínová modrá, výrazne 
zásadité amfotérne farbivo. 
 
 

METÓDA 
 
1) Vložte rez do destilovanej vody. 
2) Nakvapkajte na rez 5 kvapiek činidla A a 5 kvapiek činidla B: nechajte pôsobiť 10 minút. 
3) Prepláchnite v destilovanej vode. 
4) Umývajte 10 minút pod tečúcou vodou z kohútika. 
5) Nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla C: nechajte pôsobiť 2 minút. 
6) Prepláchnite v destilovanej vode. 
7) Nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla D: nechajte pôsobiť 1 minútu. 
8) Prepláchnite v destilovanej vode. 
9) Nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla E: nechajte pôsobiť 15 minút. 
10) Prepláchnite v destilovanej vode. 
11) Nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla F: nechajte pôsobiť 1 minútu. 
12) Rýchlo dehydrujte cez ascendujúce alkoholy, zastavte na 1 minútu v poslednom absolútnom etanole. Prečistite v xyléne a 

namontujte. 
 

 
Obrázok má len informatívny charakter 
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Technické podrobnosti  
 

Špecifikácie metódy 

Doba trvania postupu 40 minút 

Doplnkové vybavenie Nepožaduje sa 

Výsledky 

Jadrá: Tmavo hnedá 

Kolagénové vlákna: Tmavo modrá 

Základná zložka chrupavky, kostí, 
hlienu, bazofilných granúl hypofýzy a 
amyloidu: 

Odtiene modrej 

Neuroglia, axóny a fibrín: Červená 

Acidofilné granuly hypofýzy: Oranžová 

Myelín a erytrocyty: Žltá 

Elastické vlákna: Bledo ružová až žltá 

Zložky 

A) Weigertov železitý hematoxylín – roztok A 18 ml 

B) Weigertov železitý hematoxylín – roztok B 18 ml 

C) Roztok kyseliny pikrovej v alkohole 30 ml 

D) Roztok fuchsín ponceau polychrómu 30 ml 

E) Roztok kyseliny fosfomolybdénovej 30 ml 

F) Roztok anilínovej modrej 30 ml 

Skladovanie 

Skladovanie Pripravený preparát uchovávajte pri izbovej teplote. Nádoby 
uchovávajte tesne uzavreté. 

Teplota skladovania 15–25 °C 

Stabilita 
Po prvom otvorení je možné produkt používať opakovane až do 
dátumu exspirácie za predpokladu jeho správneho 
uchovávania. 

Trvanlivosť 2 roky 

Varovanie 

Klasifikácia produktu 

Produkt je určený na profesionálne laboratórne použitie pre 
odborných zdravotníckych pracovníkov. 
Pozorne si prečítajte informácie na štítku (symboly 
nebezpečenstva, R-vety a S-vety) a vždy sa oboznámte s 
informáciami uvedenými v karte bezpečnostných údajov. 
Nepoužívajte, ak je poškodený primárny obal. 
V prípade závažnej nehody odporúčame, aby ste okamžite 
informovali spoločnosť Bio-Optica Milano S.p.A. a príslušné 
úrady. 

Likvidácia Nebezpečný preparát: dodržiavajte všetky národné a miestne 
predpisy týkajúce sa likvidácie odpadov. 

 
Č. REVÍZIE DÔVOD DÁTUM REVÍZIE 
001 Novelizácia nariadenia (EÚ) 2017/746 – IVDR 16. 5. 2022 

 


