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Продукт за подготовка на цитохистологични проби за изследване с оптичен микроскоп.  
Препоръчителен метод за визуализиране на аргирофилните ретикуларни влакна в съединителната тъкан, особено за 
диференциране на колагеновите влакна от съединителната тъкан. 
 

ПРИНЦИП 
 
При този метод се получава видимо селективно насищане за много кратко време благодарение на два фактора: 
предварителното насищане с желязна сол и използването като източник на сребро на нестабилен диаминов комплекс 
(амонячен разтвор), който е по-реактивен от сребърния нитрат. 
a) Предварителна обработка с тривалентно желязо. 
След подготвително окисляване с калиев перманганат срезът се обработва с тривалентно желязо (феро-амониев сулфат). 
Железните йони, които са по-реактивни от сребърните, бързо свързват афинните функционални групи в аргирофилни 
структури. 
b) Обработка с амонячен разтвор. 
Среброто присъства в амонячния разтвор под формата на комплексен водоразтворим оксид – [Ag(NH3)2]2O. Сребърният 
катион от това съединение замества желязото, което преди това е било свързано с тъканите. На следващата стъпка 
формалдехидът действа като редуциращ агент: измества кислорода от съединението и освобождава сребро в метално 
състояние, което се отлага върху аргирофилните структури. 

[Ag(NH3)2]2 O + HCHO = 2 Ag + 4 NH3 + HCOOH 
След това нередуцираният катион на сребърния диамин се измества от натриевия тиосулфат (Na2S2O3). Двете формират 
съединение, което е с висока разтворимост, но повече не може да се окислява. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
За да постигнете добри резултати, спазвайте следните правила: 
– Винаги използвайте първокачествена дестилирана или дейонизирана вода без съдържание на хлор. 
– Използвайте само идеално чисти стъклени съдове. 
– Не допускайте отлагане на прах върху срезовете. Никога не докосвайте разтворите с метални предмети (пинсети и др.). 

 
 

МЕТОД 
 
1) Сложете среза в дестилирана вода. 
2) Капнете върху среза 5 капки от реагент A и 5 капки от реагент B: оставете да действат 5 минути. 
3) Промийте предметното стъкло в дестилирана вода. 
4) Капнете върху среза 10 капки от реагент C: оставете да действа 3 минути. 
5) Двукратно промиване в дестилирана вода. 
6) Капнете върху среза 10 капки от реагент D: оставете да действа 3 минути. 
7) Двукратно промиване в дестилирана вода. 
8) Капнете върху среза 10 капки от реагент E: оставете да действа 3 минути. 
9) Промийте в дестилирана вода. 
10) Капнете върху среза 10 капки от реагент F: оставете да действа 5 минути. 
11) Двукратно промиване в дестилирана вода. 
12) Капнете върху среза 10 капки от реагент G: оставете да действа 5 минути. 
13) Промийте в чешмяна вода 5 минути. 
14) Обезводнете в спиртове с нарастваща концентрация: очистете в ксилен и поставете върху предметно стъкло. 
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Технически данни  
 

Спецификации за 
метода 

Продължителност на процедурата 35 минути 

Допълнително оборудване Не е необходимо 

Резултати 

Ретикуларни и нервни влакна: Черно 

Съединителна тъка Кафяво 

Колаген: Златистожълто 

Компоненти 

A) Разтвор на калиев перманганат 18 ml 

B) Киселинен активиращ буфер 18 ml 

C) Разтвор на оксалова киселина 30 ml 

D) Разтвор на феро-амониев сулфат 30 ml 

E) Сребърно-амонячен разтвор 30 ml 

F) Неутрален формалинов разтвор 30 ml 

G) Натриев хипосулфит фиксиращ 
разтвор 

30 ml 

Съхранение 

Съхранение Съхранявайте препарата при температура 2 – 8°C, в плътно 
затворени контейнери. 

Температура на съхранение 2 – 8°C 

Стабилност След първото отваряне продуктът може да се използва отново 
до изтичане на срока на годност, ако е правилно съхраняван. 

Годност 1 година 

Предупреждение 

Класификация на продукта 

Продуктът е предназначен за професионална лабораторна 
употреба от медицински специалисти. 
Прочетете внимателно информацията върху етикета (символите 
за опасност и текстовете за рисковете и безопасността) и винаги 
правете справка с информационния лист за безопасност. Не 
използвайте, ако оригиналният фабричен контейнер е повреден. 
В случай на сериозна злополука препоръчваме незабавно да 
информирате Bio-Optica Milano S.p.A 
и компетентните власти. 

Изхвърляне Опасни отпадъци: спазвайте всички държавни и местни 
екологични разпоредби относно изхвърлянето на отпадъци. 

 
 
 
 

РЕДАКЦИЯ № ОСНОВАНИЕ ДАТА НА РЕДАКЦИЯТА 

001 Корекция на Регламент (ЕС) 2017/746 за медицинските изделия за инвитро 
диагностика (IVDR) 

16/05/2022 

 


