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SILVER IMPREGNATION 
 
 
 
 

 
Νεφρός 

 
 

 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
04-040801 Silver impregnation 100 εξετάσεις 

 

 
 
 
              

Ιατροτεχνολογικό διαγνωστικό προϊόν in vitro            Κατασκευαστής: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD σε Κατηγορία A, Reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230692 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Προϊόν για την παρασκευή κυτταροϊστολογικών δειγμάτων για οπτική μικροσκοπία.  
Συνιστώμενη μέθοδος για την παρουσίαση αργυρόφιλων δικτυωτών ινών σε συνδετικό ιστό, ειδικά για τη διαφοροποίηση των 
ινών κολλαγόνου από τον συνδετικό ιστό. 
 

ΑΡΧΗ 
 
Αυτή η μέθοδος παράγει έναν επιλεκτικό εμφανή εμποτισμό σε πολύ σύντομο χρόνο χάρη σε δύο παράγοντες: τον 
προκαταρκτικό εμποτισμό με άλας σιδήρου και τη χρήση ως πηγή αργύρου ενός ασταθούς διαμινικού συμπλόκου (αμμωνιακό 
διάλυμα), το οποίο είναι πιο δραστικό από τον νιτρικό άργυρο. 
a) Προκατεργασία με τρισθενή σίδηρο. 
Μετά από μια προπαρασκευαστική οξείδωση με υπερμαγγανικό κάλιο, η τομή υποβάλλεται σε κατεργασία με τρισθενή σίδηρο 
(θειικό αμμώνιο σιδήρου). Τα ιόντα σιδήρου, πιο δραστικά από τα ιόντα αργύρου, δεσμεύουν γρήγορα συγγενικές λειτουργικές 
ομάδες σε αργυρόφιλες δομές. 
b) Κατεργασία με αμμωνιακό διάλυμα. 
Ο άργυρος υπάρχει στο αμμωνιακό διάλυμα με τη μορφή συμπλόκου υδροδιαλυτού οξειδίου - [Ag(NH3)2]2O . Αυτό το σύμπλοκο 
κατιόντος αργύρου αντικαθιστά τον σίδηρο που είχε προηγουμένως δεσμευτεί στους ιστούς. Στο επόμενο βήμα, η μυρμηκική 
αλδεΰδη δρα ως αναγωγικός παράγοντας: αφαιρεί το οξυγόνο από το σύμπλοκο και απελευθερώνει μεταλλικό άργυρο που 
εναποτίθεται σε αργυρόφιλες δομές. 

[Ag(NH3)2]2 O + HCHO = 2 Ag + 4 NH3 + HCOOH 
Το μη ανηγμένο κατιόν αργυροδιαμίνης απομακρύνεται στη συνέχεια με θειοθειικό νάτριο (Na2S2O3). Και τα δύο σχηματίζουν 
ένα σύμπλοκο το οποίο είναι εξαιρετικά διαλυτό αλλά δεν μπορεί πλέον να οξειδωθεί. 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Για καλά αποτελέσματα, ακολουθήστε αυτούς τους κανόνες: 
- Χρησιμοποιείτε πάντα εξαιρετικό και χωρίς χλώριο αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό. 
- Χρησιμοποιείτε μόνο εντελώς καθαρά γυάλινα σκεύη. 
- Αποφύγετε την εναπόθεση σκόνης στις τομές. Μην αγγίζετε ποτέ διαλύματα με μεταλλικά αντικείμενα (τσιμπιδάκια κ.λπ. 

 
 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
 
1) Φέρτε την τομή σε αποσταγμένο νερό. 
2) Τοποθετήστε στην τομή 5 σταγόνες αντιδραστηρίου Α και 5 σταγόνες αντιδραστηρίου Β: αφήστε να δράσει επί 5 λεπτά. 
3) Πλύνετε την αντικειμενοφόρο πλάκα σε αποσταγμένο νερό. 
4) Τοποθετήστε στην τομή 10 σταγόνες αντιδραστηρίου Γ: αφήστε να δράσει επί 3 λεπτά. 
5) Πλύνετε διπλά σε αποσταγμένο νερό. 
6) Τοποθετήστε στην τομή 10 σταγόνες αντιδραστηρίου Δ: αφήστε να δράσει επί 3 λεπτά. 
7) Πλύνετε διπλά σε αποσταγμένο νερό. 
8) Τοποθετήστε στην τομή 10 σταγόνες αντιδραστηρίου Ε: αφήστε να δράσει επί 3 λεπτά. 
9) Πλύνετε σε αποσταγμένο νερό. 
10) Τοποθετήστε στην τομή 10 σταγόνες αντιδραστηρίου ΣΤ: αφήστε να δράσει επί 5 λεπτά. 
11) Πλύνετε διπλά σε αποσταγμένο νερό. 
12) Τοποθετήστε στην τομή 10 σταγόνες αντιδραστηρίου Ζ: αφήστε να δράσει επί 5 λεπτά. 
13) Πλύνετε σε τρεχούμενο νερό βρύσης επί 5 λεπτά. 
14) Αφυδατώστε σε αλκοόλες αυξανόμενων βαθμών: διαυγάστε σε ξυλόλιο και καθηλώστε. 
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Τεχνικές λεπτομέρειες  
 

Προδιαγραφές 
μεθόδου 

Χρόνος διαδικασίας 35 λεπτά 

Συμπληρωματικός εξοπλισμός Δεν απαιτείται 

Αποτελέσματα 

Δικτυωτές και νευρικές ίνες: Μαύρο 

Συνδετικός ιστός Καφέ 

Κολλαγόνο: Χρυσοκίτρινο 

Συστατικά μέρη 

A) Διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου 18 ml 

B) Όξινο ρυθμιστικό διάλυμα 
ενεργοποίησης 

18 ml 

Γ) Διάλυμα οξαλικού οξέος 30 ml 

Δ) Διάλυμα θειικού αμμωνίου σιδήρου 30 ml 

E) Διάλυμα αμμωνιακού αργύρου 30 ml 

ΣΤ) Ουδέτερο διάλυμα φορμαλίνης 30 ml 

Ζ) Μονιμοποιητικό διάλυμα 
υποθειώδους νατρίου 

30 ml 

Αποθήκευση 

Αποθήκευση Αποθηκεύστε το παρασκεύασμα στους 2-8 °C. Διατηρείτε τα δοχεία 
ερμητικά κλειστά 

Θερμοκρασία αποθήκευσης 2-8 °C 

Σταθερότητα 
Μετά το πρώτο άνοιγμα, το προϊόν μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης, εάν έχει 
αποθηκευτεί σωστά. 

Εγκυρότητα 1 έτος 

Προειδοποίηση 

Ταξινόμηση προϊόντος 

Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική εργαστηριακή χρήση για 
επαγγελματίες υγείας. 
Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες στην ετικέτα (σύμβολα 
κινδύνου, φράσεις κινδύνου και ασφάλειας) και συμβουλευτείτε 
πάντα το φύλλο δεδομένων ασφαλείας. Μην χρησιμοποιείτε το 
προϊόν, εάν ο πρωτεύων περιέκτης έχει υποστεί ζημιά. 
Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, συνιστούμε να ενημερώσετε 
αμέσως την Bio-Optica Milano S.p.A 
και τις αρμόδιες αρχές. 

Απόρριψη 
Επικίνδυνη παρασκευή: τηρήστε όλους τους κρατικούς και 
τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση 
των απορριμμάτων. 
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