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KODE BESKRIVELSE TESTNUMMER 
04-040801 Sølvimprægnering 100 test 

 

 
 
 
              

In vitro diagnose – medicinsk enhed                             Producent: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD i klasse A, reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230692 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produkt til forberedning af cyto-histologiske prøver til optisk mikroskopi.  
Anbefalet metode til at vise argyrofile retikulære fibre i bindevæv, især for at adskille kollagenfibre fra bindevæv. 
 

PRINCIP 
 
Denne metode giver en selektiv evident imprægnering på meget kort tid, takket være to faktorer: den foreløbige imprægnering 
med jernsalt, og anvendelsen som sølvkilde af et ustabilt diaminkompleks (ammoniakopløsning), som er mere reaktivt end 
sølvnitrat. 
a) Forbehandling med trivalent jern. 
Efter en forberedende oxidering med kaliumpermanganat, behandles sektionen med trivalent jern (ferriammoniumsulfat). 
Jernioner, som er mere reaktive end sølvioner, binder hurtigt affine funktionelle grupper i argyrofile strukturer. 
b) Behandling med ammoniakopløsning. 
Sølv er til stede i ammoniakopløsningen i form af komplekst vandopløseligt oxid - [Ag(NH3)2]2O. Denne komplekse sølvkation 
erstatter jern, der tidligere var bundet til væv. I det næste trin virker myrealdehyd som reduktionsmiddel: det fjerner oxygen fra 
komplekset og frigiver metallisk sølv, der aflejres på argyrofile strukturer. 

[Ag(NH3)2]2 O + HCHO = 2 Ag + 4 NH3 + HCOOH 
Ureduceret sølvdiaminkation fjernes derefter med natriumthiosulfat (Na2S2O3). Begge danner et kompleks som er særdeles 
opløseligt, men som ikke længere kan oxideres. 
 

ADVARSEL 
 
For at opnå gode resultater, overholdes dette: 
- Brug altid fremragende og klorfrit destilleret eller deioniseret vand. 
- Brug kun helt rene glasvarer. 
- Undgå aflejringer af støv på sektionerne. Rør aldrig opløsningerne med metalobjekter (tænger osv.) 

 
 

METODE 
 
1) Bring sektionen til destilleret vand. 
2) Kom 5 dråber reagens A og 5 dråber reagens B på sektionen: lad det virke i 5 minutter. 
3) Vask skiven i destilleret  vand. 
4) Kom 10 dråber reagens C på sektionen: lad det virke i 3 minutter. 
5) Dobbeltvask i destilleret  vand. 
6) Kom 10 dråber reagens D på sektionen: lad det virke i 3 minutter. 
7) Dobbeltvask i destilleret  vand. 
8) Kom 10 dråber reagens E på sektionen: lad det virke i 3 minutter. 
9) Vask i destilleret  vand. 
10) Kom 10 dråber reagens F på sektionen: lad det virke i 5 minutter. 
11) Dobbeltvask i destilleret  vand. 
12) Kom 10 dråber reagens G på sektionen: lad det virke i 5 minutter. 
13) Vask under løbende vand i 5 minutter. 
14) Dehydrer med stigende alkoholer: klargør i xylen og monter. 
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Tekniske oplysninger  
 

Specifikationer for 
metode 

Proceduretid 35 minutter 

Ekstraudstyr Ikke anmodet 

Resultater 

Retikulære og nervøse fibre: Sort 

Bindevæv Brun 

Kollagen: Guld-gul 

Komponenter 

A) Kaliumpermanganatopløsning 18 ml 

B) Syreaktiverende buffer 18 ml 

E) Oxalsyreopløsning 30 ml 

D) Ferriammonium sulfatopløsning 30 ml 

E) Ammoniaksølvopløsning 30 ml 

F) Neutral formalinopløsning 30 ml 

G) Natriumhyposulfit 
fikseringsopløsning 

30 ml 

Opbevaring 

Opbevaring Opbevar prøven ved 2-8 °C. Hold beholderne tætlukkede. 

Opbevaringstemperatur 2-8 °C 

Stabilitet Efter den første åbning kan produktet genbruges indtil 
udløbsdatoen, hvis det opbevares korrekt. 

Gyldighed 1 år 

Advarsel 
Produktklassificering 

Produktet er beregnet til brug i et professionelt labortorium af 
sundhedsprofessionelle. 
Læs omhyggeligt oplysningerne på mærkatet (faresymboler, risiko- 
og sikkerhedsfraser), og læs altid sikkerhedsdatabladet. Må ikke 
bruges hvis den primære beholder er beskadiget. 
I tilfælde af en alvorlig ulykke anbefaler vi, at du omgående 
informerer Bio-Optica Milano S.p.A 
samt de kompetente myndigheder. 

Bortskaffelse Farlig prøve: overhold alle statslige og lokale miljøbestemmelser 
angående bortskaffelse af affald. 
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