
     
 
              Ohutuskaart  

                Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Telefon +39 02.21.27.13.1 - Faks (Itaalia) +39 02.21.53.000 - Faks (eksport) +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

1 

 
 
 
 

HÕBEDAGA VÄRVIMISE MEETOD 
 
 
 
 

 
Neer 

 
 

 
 
 

KOOD KIRJELDUS KATSE NUMBER 
04-040801 Hõbedaga värvimise meetod 100 katset 

 

 
 
 
              

In vitro diagnostiline – meditsiiniseade              Tootja: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD klass A, määrus (EL) 2017/746 
UDI-DI: 08033976230692 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Toode tsütohistoloogiliste proovide ettevalmistamiseks optilise mikroskoopia jaoks.  
Soovitatav meetod argürofiilsete retikulaarsete kiudude näitamiseks sidekoes, eriti kollageenikiudude eristamiseks sidekoest. 
 

PÕHIMÕTE 
 
See meetod tagab selektiivse ilmse immutamise väga lühikese ajaga tänu kahele tegurile: eelimmutamine rauasoolaga ja 
hõbenitraadist reaktiivsema ebastabiilse diamiinikompleksi (ammoniaagilahuse) kasutamine hõbedaallikana. 
a) Eeltöötlus kolmevalentse rauaga. 
Pärast ettevalmistavat oksüdeerimist kaaliumpermanganaadiga töödeldakse proovilõiku kolmevalentse rauaga 
(raud(III)ammooniumsulfaat). Rauaioonid, mis on reaktiivsemad kui hõbeioonid, seovad kiiresti argürofiilsetes struktuurides 
afiinseid funktsionaalrühmi. 
b) Töötlemine ammoniaagilahusega. 
Hõbe esineb ammoniaagilahuses kompleksse vees lahustuva oksiidina – [Ag(NH3)2]2O. See keeruline hõbekatioon asendab varem 
kudedega seotud rauda. Järgmises etapis toimib sipelghappe aldehüüd redutseerijana: see eemaldab kompleksist hapniku ja 
vabastab metallilise hõbeda, mis ladestub argürofiilsetele struktuuridele. 

[Ag(NH3)2]2 O + HCHO = 2 Ag + 4 NH3 + HCOOH 
Seejärel eemaldatakse redutseerimata hõbediamiini katioon naatriumtiosulfaadiga (Na2S2O3). Mõlemad moodustavad 
kompleksi, mis lahustub hästi, kuid ei saa enam oksüdeeruda. 
 

HOIATUS 
 
Heade tulemuste saamiseks järgige neid reegleid: 
- Kasutage alati kvaliteetset ja kloorivaba destilleeritud või deioniseeritud vett. 
- Kasutage ainult täiesti puhtaid klaasnõusid. 
- Vältige tolmu ladestumist proovilõikudele. Ärge kunagi puudutage lahuseid metallesemetega (pintsetid jne). 

 
 

MEETOD 
 
1) Pange proovilõik destilleeritud vette. 
2) Pange proovilõigule 5 tilka reaktiivi A ja 5 tilka reaktiivi B: laske 5 minutit mõjuda. 
3) Peske alusklaasi destilleeritud vees. 
4) Pange proovilõigule 10 tilka reaktiivi C: laske 3 minutit mõjuda. 
5) Topeltpeske destilleeritud vees. 
6) Pange proovilõigule 10 tilka reaktiivi D: laske 3 minutit mõjuda. 
7) Topeltpeske destilleeritud vees. 
8) Pange proovilõigule 10 tilka reaktiivi E: laske 3 minutit mõjuda. 
9) Peske destilleeritud vees. 
10) Pange proovilõigule 10 tilka reaktiivi F: laske 5 minut mõjuda. 
11) Topeltpeske destilleeritud vees. 
12) Pange proovilõigule 10 tilka reaktiivi G: laske 5 minutit mõjuda. 
13) Peske kraanivees 5 minutit. 
14) Veetustage astmeliselt etanooliga: puhastage ksüleeniga ja kinnitage. 
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Tehnilised andmed  
 

Meetodi 
spetsifikatsioonid 

Protseduuri kestus 35 minutit 

Lisaseadmed Pole vajalikud 

Tulemused 

Retikulaarsed ja närvikiud: must 

Sidekude pruun 

Kollageen: kuldkollane 

Koostisosad 

A) Kaaliumpermanganaadi lahus 18 ml 

B) Happeline aktiveerimispuhver 18 ml 

C) Oksaalhappe lahus 30 ml 

D) Raud(III)ammooniumsulfaadi lahus 30 ml 

E) Ammoniakaalne hõbelahus 30 ml 

F) Neutraalne formaliinilahus 30 ml 

G) Naatriumhüposulfiti fikseeriv lahus 30 ml 

Hoiustamine 

Hoiustamine Hoida valmistist temperatuuril 2–8 °C. Hoida mahuteid tihedalt 
suletuna. 

Hoiustamistemperatuur 2–8 °C 

Stabiilsus Pärast esmast avamist on toode korrektse säilitamise korral 
kasutatav kuni kõlblikkusaja lõpuni. 

Kõlblikkusaeg 1 aasta 

Hoiatus 
Toote klassifikatsioon 

Toode on mõeldud tervishoiutöötajatele professionaalseks 
laboratoorseks kasutamiseks. 
Lugege hoolikalt etiketil olevat teavet (ohusümbolid, riski- ja 
ohutuslaused) ning tutvuge alati ohutuskaardiga. Ärge kasutage 
toodet, kui primaarne mahuti on kahjustatud. 
Tõsise õnnetusjuhtumi korral soovitame sellest viivitamatult 
teavitada ettevõtet Bio-Optica Milano S.p.A 
ja asjakohaseid pädevaid asutusi. 

Kõrvaldamine Ohtlik valmistis: järgige seoses jäätmete kõrvaldamisega kõiki 
riiklikke ja kohalikke keskkonnaeeskirju. 

 
 
 
 
 
 

MUUDATUSE NR PÕHJUS MUUDATUSE KUUPÄEV 

001 Määruse (EL) 2017/746 (IVDR) kohandamine 16/05/2022 

 


