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IMPREGNACJA SREBREM 
 
 
 
 

 
Nerka 

 
 

 
 
 

KOD OPIS LICZBA TESTÓW 
04-040801 Impregnacja srebrem 100 testów 

 

 
 
 
              

Diagnostyka in vitro (IVD) — wyrób medyczny             Producent: Bio-Optica Milano S.p.A. 
Diagnostyka in vitro (IVD), Klasa A, Rozp. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230692 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produkt do przygotowania próbek cytohistologicznych do mikroskopii optycznej.  
Metoda zalecana w przypadku włókien siateczkowych srebrochłonnych w tkance łącznej, zwłaszcza w celu odróżnienia włókien 
kolagenowych od tkanki łącznej. 
 

ZASADA 
 
Metoda ta umożliwia selektywną, widoczną impregnację w bardzo krótkim czasie dzięki dwóm czynnikom: wstępnej impregnacji 
solą żelaza oraz zastosowaniu jako źródła srebra niestabilnego kompleksu diaminowego (roztworu amoniaku), który jest bardziej 
reaktywny niż azotan srebra. 
a) Obróbka wstępna z trójwartościowym żelazem. 
Po wstępnym utlenieniu nadmanganianem potasu wycinek poddaje się działaniu trójwartościowego żelaza (siarczanu amonowo-
żelazowego). Jony żelaza, które są bardziej reaktywne niż jony srebra, szybko wiążą powinowate grupy funkcyjne w strukturach 
srebrochłonnych. 
b) Traktowanie roztworem amoniaku. 
W roztworze amoniaku srebro występuje w postaci złożonego, rozpuszczalnego w wodzie tlenku — [Ag(NH3)2]2O. Ten złożony 
kation srebra zastępuje żelazo wcześniej związane z tkankami. W kolejnym etapie aldehyd mrówkowy działa jako czynnik 
redukujący: usuwa tlen z kompleksu i uwalnia metaliczne srebro, które osadza się na strukturach srebrochłonnych. 

[Ag(NH3)2]2 O + HCHO = 2 Ag + 4 NH3 + HCOOH 
Nieredukowany kation srebronodiaminy jest następnie usuwany za pomocą tiosiarczanu sodu (Na2S2O3). Oba tworzą kompleks, 
który jest bardzo dobrze rozpuszczalny, ale nie może być już utleniony. 
 

OSTRZEŻENIE 
 
Aby uzyskać dobre wyniki, przestrzegaj poniższych zasad: 
- Zawsze używaj doskonałej i wolnej od chloru wody destylowanej lub dejonizowanej. 
- Używaj tylko idealnie czystych naczyń szklanych. 
- Unikaj osadzania się kurzu na wycinkach. Nigdy nie wolno dotykać roztworów metalowymi przedmiotami (pęsetą itp.) 

 
 

METODA 
 
1) Przenieś wycinek do wody destylowanej. 
2) Nanieś na wycinek 5 kropli odczynnika A i 5 kropli odczynnika B: pozostaw na 5 minut. 
3) Umyj szkiełko w wodzie destylowanej. 
4) Nanieś na wycinek 10 kropli odczynnika C: pozostaw na 3 minuty. 
5) Umyj dwukrotnie w wodzie destylowanej. 
6) Nanieś na wycinek 10 kropli odczynnika D: pozostaw na 3 minuty. 
7) Umyj dwukrotnie w wodzie destylowanej. 
8) Nanieś na wycinek 10 kropli odczynnika E: pozostaw na 3 minuty. 
9) Umyj w wodzie destylowanej. 
10) Nanieś na wycinek 10 kropli odczynnika F: pozostaw na 5 minut. 
11) Umyj dwukrotnie w wodzie destylowanej. 
12) Nanieś na wycinek 10 kropli odczynnika G: pozostaw na 5 minut. 
13) Wypłucz w wodzie z kranu przez 5 minut. 
14) Odwodnij w alkoholach o wzrastającym udziale procentowym: oczyść w ksylenie i utrwal. 
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Szczegóły techniczne  
 

Specyfikacja metody 

Czas procedury 35 minut 

Wyposażenie dodatkowe Nie jest wymagane 

Wyniki 

Włókna siateczkowe i nerwowe: Czarny 

Tkanka łączna Brązowy 

Kolagen: Złocisto-
żółty 

Składniki 

A) Roztwór nadmanganianu potasu 18 ml 

B) Bufor kwasowy aktywujący 18 ml 

C) Roztwór kwasu szczawiowego 30 ml 

D) Roztwór siarczanu żelazowo-
amonowego 

30 ml 

E) Amoniakalny roztwór srebra 30 ml 

F) Obojętny roztwór formaliny 30 ml 

G) Roztwór utrwalający podsiarczyn 
sodu 

30 ml 

Przechowywanie 

Przechowywanie Preparat przechowywać w 2-8°C. Przechowywać pojemniki 
szczelnie zamknięte 

Temperatura przechowywania 2–8°C 

Stabilność 
Po pierwszym otwarciu preparat nadaje się do ponownego użycia 
aż do upływu terminu ważności, jeżeli jest prawidłowo 
przechowywany. 

Ważność 1 rok 

Ostrzeżenie 

Klasyfikacja produktu 

Produkt jest przeznaczony do profesjonalnego użytku 
laboratoryjnego dla pracowników służby zdrowia. 
Należy uważnie przeczytać informacje na etykiecie (symbole 
niebezpieczeństwa, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty 
dotyczące bezpieczeństwa) i zawsze zapoznać się z kartą 
charakterystyki. Nie używać, jeśli pojemnik główny jest uszkodzony. 
W razie poważnego wypadku należy natychmiast powiadomić Bio-
Optica Milano S.p.A 
i właściwe władze. 

Utylizacja 
Niebezpieczny preparat: przestrzegać wszystkich krajowych i 
lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie 
usuwania odpadów. 

 
 
 

NUMER WERSJI PRZYCZYNA DATA WYDANIA 

001 Dostosowanie do rozporządzenia UE 2017/746 16/05/2022 

 


