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IMPREGNACE STŘÍBREM 
 
 
 
 

 
Ledviny 

 
 

 
 
 

KÓD POPIS POČET TESTŮ 
04-040801 Impregnace stříbrem 100 testů 

 

 
 
 
              

Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro             Výrobce: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD, třída A, nařízení (EU) 2017/746 
UDI-DI: 08033976230692 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produkt pro přípravu cytohistologických vzorků pro optickou mikroskopii.  
Doporučená metoda k zobrazení argyrofilních vláken retikula v pojivové tkáni, zejména k odlišení kolagenových vláken 
od pojivové tkáně. 
 

PRINCIP 
 
Tato metoda zajišťuje selektivní viditelnou impregnaci za velmi krátkou dobu díky dvěma faktorům: předběžné impregnaci solí 
železa a použití jako nestabilního diaminového komplexu (amoniakální roztok), který je reaktivnější než dusičnan stříbrný, jako 
zdroje stříbra. 
a) Předběžné ošetření trojmocným železem. 
Po přípravné oxidaci manganistanem sodným se na řez nanese trojmocné železo (síran železito-amonný). Ionty železa, které jsou 
reaktivnější než ionty stříbra, rychle vážou afinní funkční skupiny v argyrofilních strukturách. 
b) Ošetření amoniakálním roztokem. 
Stříbro je přítomno v amoniakálním roztoku ve formě komplexního oxidu rozpustného ve vodě – [Ag(NH3)2]2O. Tento komplexní 
stříbrný kationt nahrazuje železo, které bylo dříve navázáno na tkáně. V dalším kroku působí formaldehyd jako redukční činidlo: 
odstraňuje z komplexu kyslík a uvolňuje kovové stříbro, které se usazuje na argyrofilních strukturách. 

[Ag(NH3)2]2 O + HCHO = 2 Ag + 4 NH3 + HCOOH 
Nezredukovaný diamin-stříbrný kationt se poté odstraňuje thiosíranem sodným (Na2S2O3). Oba tvoří komplex, který je vysoce 
rozpustný, ale nelze jej dále oxidovat. 
 

VAROVÁNÍ 
 
K dosažení dobrých výsledků dodržujte následující pravidla: 
- Vždy používejte destilovanou nebo deionizovanou vodu vynikající kvality bez volného chloru. 
- Používejte jen dokonale čisté sklo. 
- Zamezte usazování prachu na řezech. Nikdy se roztoků nedotýkejte kovovými předměty (pinzeta atd.). 

 
 

METODA 
 
1) Vložte řez do destilované vody. 
2) Nakapejte na řez 5 kapek činidla A a přidejte 5 kapek činidla B: nechejte působit 5 minut. 
3) Promyjte sklíčko v destilované vodě. 
4) Nakapejte na řez 10 kapek činidla C: nechejte působit 3 minuty. 
5) Dvakrát promyjte v destilované vodě. 
6) Nakapejte na řez 10 kapek činidla D: nechejte působit 3 minuty. 
7) Dvakrát promyjte v destilované vodě. 
8) Nakapejte na řez 10 kapek činidla E: nechejte působit 3 minuty. 
9) Promyjte v destilované vodě. 
10) Nakapejte na řez 10 kapek činidla F: nechejte působit 5 minut. 
11) Dvakrát promyjte v destilované vodě. 
12) Nakapejte na řez 10 kapek činidla G: nechejte působit 5 minut. 
13) Promývejte v kohoutkové vodě po dobu 5 minut. 
14) Dehydrujte přes ascendující alkoholy: pročistěte v xylenu a montujte. 
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Technické podrobnosti  
 

Specifikace metody 

Doba trvání postupu 35 minut 

Doplňkové vybavení Nepožaduje se 

Výsledky 

Retikulární a nervová vlákna: Černá 

Pojivová tkáň Hnědá 

Kolagen: Zlatožlutá 

Složky 

A) Roztok manganistanu draselného 18 ml 

B) Kyselý aktivační pufr 18 ml 

C) Roztok kyseliny šťavelové 30 ml 

D) Roztok síranu železito-amonného 30 ml 

E) Amoniakální roztok stříbra 30 ml 

F) Neutrální roztok formalínu 30 ml 

G) Roztok thiosíranu sodného 30 ml 

Skladování 

Skladování Preparát uchovávejte při teplotě 2–8 °C. Nádoby uchovávejte těsně 
uzavřené. 

Teplota skladování 2–8 °C 

Stabilita Po prvním otevření lze produkt používat opakovaně až do data 
exspirace za podmínky správného uchovávání. 

Trvanlivost 1 rok 

Varování 
Klasifikace produktu 

Produkt je určen k profesionálnímu laboratornímu použití pro 
odborné zdravotnické pracovníky. 
Pečlivě si přečtěte informace na štítku (symboly nebezpečí, R-věty 
a S-věty) a vždy se seznamte s informacemi v bezpečnostním listu. 
Nepoužívejte, pokud je poškozený primární obal. 
V případě závažné nehody doporučujeme, abyste okamžitě 
informovali společnost Bio-Optica Milano S.p.A 
a příslušné úřady. 

Likvidace Nebezpečný preparát: dodržujte všechny národní a místní předpisy 
týkající se likvidace odpadů. 

 
 
 
 
 
 
 

Č. REVIZE DŮVOD DATUM REVIZE 

001 Novelizace nařízení (EU) 2017/746 – IVDR 16/05/2022 

 


