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PICRO MALLORY TRICHROME 
 
 
 

 
Bindvävnad 

 
 

 
 

KOD BESKRIVNING ANTAL TESTER 
04-021822 Picro Mallory Trichrome 100 tester 

 

 
 
 
              

Diagnostik in vitro – Medicinsk enhet                                           Tillverkare: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD i Klass A, Förord. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230654 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produkt för beredning av cytohistologiska prover för optisk mikroskopi.  
Trikromfärgning rekommenderas för bindvävnadssnitt. 
 
 

PRINCIP 
 
I denna metod färgas vissa komponenter i bindvävnad selektivt enligt de olika graderna av affinitet mellan färgämnen och 
vävnadsmakromolekyler. I synnerhet är bindvävnad påfallande acidofil på grund av närvaron av många basiska grupper. Den 
visar därför en stark affinitet mot sura färgämnen (pikrinsyra och orange G) och en medium affinitet mot svaga basiska amfotera 
färgämnen (syrafuksin och ponceau xylidin). En central roll spelas av fosfomolybdinsyra som fungerar som en gräns mellan 
vävnadsstrukturer den fäster vid (kollagenfibriller, cellmembran) och anilinblått, ett markant basiskt amfotert färgämne. 
 
 

METOD 
 
1) För snittet till destillerat vatten. 
2) Applicera 5 droppar av reagens A och 5 droppar av reagens B på snittet: låt verka 10 minuter. 
3) Skölj i destillerat vatten. 
4) Blågör 10 minuter i rinnande kranvatten. 
5) Applicera 10 droppar av reagens C på snittet: låt verka 2 minuter. 
6) Skölj i destillerat vatten. 
7) Applicera 10 droppar av reagens D på snittet: låt verka 1 minut. 
8) Skölj i destillerat vatten. 
9) Applicera 10 droppar av reagens E på snittet: låt verka 15 minuter. 
10) Skölj i destillerat vatten. 
11) Applicera 10 droppar av reagens F på snittet: låt verka 1 minut. 
12) Dehydrera snabbt genom stigande alkoholer, stoppa 1 minut vid den sista absoluta etanolen. Klargör i xylen och montera. 
 
 

 
Bilden är endast för illustrativa ändamål. 
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Tekniska detaljer  
 

Metodspecifikationer 

Procedurtid 40 minuter 

Kompletterande utrustning Ej erforderlig 

Resultat 

Kärnor: Mörkbruna 

Kollagenfibrer: Mörkblå 

Malt ämne av brosk, ben, slem, 
basofila granulat av hypofys och 
amyloid: 

Nyanser av blått 

Neuroglia, axelcylindrar och fibrin: Röda 

Acidofila granulat av hypofys: Orange 

Myelin och erytrocyter: Gula 

Elastiska fibrer: Blekt rosa till gula 

Komponenter 

A) Weigerts järnhematoxylin - A-lösning 18 ml 

B) Weigerts järnhematoxylin - B-lösning 18 ml 

C) Pikrinsyrlig alkohollösning 30 ml 

D) Fuksin ponceau polykromlösning 30 ml 

E) Fosformolybdatsyralösning 30 ml 

F) Anilinblått-lösning 30 ml 

Förvaring 

Förvaring Förvara preparatet vid rumstemperatur. Håll behållare tätt 
förslutna. 

Förvaringstemperatur 15-25 °C 

Stabilitet Efter första öppning kan produkten återanvändas fram till 
utgångsdatumet, vid korrekt förvaring. 

Validitet 2 år 

Varning 

Produktklassificering 

Produkten är avsedd för professionellt laboratoriebruk av 
kvalificerad hälsovårdspersonal. 
Läs noga informationen på etiketten (farosymboler, risk- och 
säkerhetsfraser) och konsultera alltid säkerhetsdatabladet. 
Använd inte produkten om den primära behållaren är skadad. 
I händelse av en allvarlig olycka rekommenderar vi att du 
omedelbart informerar Bio-Optica Milano S.p.A 
och berörda myndigheter. 

Kassering Farligt preparat: följ alla nationella och lokala 
miljöbestämmelser om avfallshantering. 
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