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IMPREGNAÇÃO ARGÊNTICA 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO NÚMERO DE TESTES 
04-040801 Impregnação argêntica 100 testes 

 

 
 
 

              
Dispositivo médico – diagnóstico in vitro                                                    Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD em Classe A, Reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230692 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Preparado para o processamento de amostras cito-histológicas a examinar em microscopia ótica. 
Método de eleição para a visualização das fibras reticulares argirófilas do tecido conjuntivo. 
 
 

PRINCÍPIO 
 
O método permite, em tempos muito curtos, uma impregnação seletiva e bem marcada. 
Isso deve-se a dois factores: à introdução de uma pré- impregnação com um sal férrico e à utilização para o aporte de prata de 
um complexo diamínico (solução amoniacal) lábil e, por isso, mais reativo do que o nitrato de prata. 
a) Pré-tratamento com ferro trivalente 
Após uma oxidação preliminar com permanganato de potássio, trata-se a secção com ferro trivalente (sulfato de ferro e de 
amónio). Os iões férricos, mais reativos do que os iões de prata, ligam-se de modo rápido e selectivo aos grupos funcionais das 
estruturas argirófilas. 
b) Tratamento com solução amoniacal.  
A prata, presente na solução amoniacal sob a forma de complexo de óxido hidrossolúvel - [Ag(NH3)2]2 O - substitui-se desta forma 
(de complexo de catião) ao ferro previamente ligado aos tecidos. 
Na passagem seguinte, o aldeído fórmico, atuando como redutor, subtrai oxigénio ao complexo libertando prata metálica 
insolúvel que fica depositada na estrutura argirófila. 

[Ag(NH3)2]2 O + HCHO = 2 Ag + 4 NH3 + HCOOH 
o catião diaminoprata que não reagiu é retirado com tiossulfato de sódio (Na2S2O3) que, com ele, forma um complexo [Ag2S2O3) 
muito solúvel mas já não oxidável. 
 

ADVERTÊNCIAS 
 

O êxito da reação depende do cumprimento rigoroso das normas seguintes: 
- Utilize sempre água destilada ou desionizada de boa qualidade e totalmente sem cloro. 
- Use apenas material de vidro rigorosamente limpo. 
- Evite a acumulação de pó nas secções. 
- Nunca coloque objetos metálicos (pinças, etc.) em contacto com as soluções. 
 

MÉTODO 
 
1) Hidrate a secção com água destilada. 
2) Deite na secção 5 gotas do reagente A e 5 gotas do reagente B: deixe atuar durante 5 minutos. 
3) Lave em água destilada. 
4) Deite na secção 10 gotas do reagente C: deixe atuar durante 3 minutos. 
5) Dupla lavagem em água destilada. 
6) Deite na secção 10 gotas do reagente D: deixe atuar durante 3 minutos. 
7) Dupla lavagem em água destilada. 
8) Deite na secção 10 gotas do reagente E: deixe atuar durante 3 minutos. 
9) Lavagem em água destilada. 
10) Deite na secção 10 gotas do reagente F: deixe atuar durante 5 minutos. 
11) Dupla lavagem em água destilada. 
12) Deite na secção 10 gotas do reagente G: deixe atuar durante 5 minutos. 
13) Lave em água de nascente durante 5 minutos. 
14) Desidrate através da série ascendente dos alcoóis; xileno e bálsamo. 
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Especificações  
 

Especificações do 
método 

Tempo de execução 35 minutos 

Equipamento complementar Desnecessário 

Resultados 

Fibras reticulares e nervosas:  Preto 

Conjuntivo: Castanho 

Colagénio: Amarelo 

Reagentes 

A) Solução de permanganato de 
potássio 

18 ml 

B) Tampão ácido de diferenciação 18 ml 

C) Solução de ácido oxálico 30 ml 

D) Solução de sulfato de ferro e de 
amónio 

30 ml 

E) Solução amoniacal 30 ml 

F) Solução de formaldeído 30 ml 

G) Solução de hipossulfito de sódio 30 ml 

Conservação 

Armazenamento Conserve o preparado a 2-8°C. Mantenha as embalagens 
devidamente fechadas. 

Temperatura de armazenamento: 2-8°C 

Estabilidade 
Após a primeira abertura, o reagente deve considerar-se válido e 
reutilizável até à data de validade indicada, desde que seja 
corretamente conservado. 

Validade 1 ano 

Advertências e 
precauções 

Classificação do produto 

O produto destina-se à utilização profissional de laboratório para 
profissionais de saúde. 
O produto é classificado como perigoso. 
Leia atentamente as informações contidas na etiqueta (símbolos de 
perigo, frases de risco e de segurança) e consulte sempre a ficha de 
segurança. Não utilize caso a embalagem primária esteja 
danificada. 
É recomendável, em caso de incidente grave, de informar 
imediatamente a Bio-Optica Milano spa e as autoridades 
competentes. 

Eliminação Resíduo perigoso; entregue-o a empresas especializadas e 
autorizadas, segundo a legislação vigente. 

 
 
 

REVISÃO Nº MOTIVAÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO 

001 Conformidade com o Regulamento 746 IVDR 16/05/2022 
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