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IMPREGNARE CU ARGINT 
 
 
 
 

 
Rinichi 

 
 

 
 

COD DESCRIERE NUMĂR TESTE 
04-040801 Impregnare cu argint 100 de teste 

 

 
 
 
              

Diagnosticare in vitro - dispozitiv medical              Producător: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD (dispozitiv de diagnosticare in vitro) din 
Clasa A, Reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230692 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produs pentru prepararea probelor cito-histologice pentru microscopie optică.  
Metodă recomandată pentru evidențierea fibrelor de reticulină argirofile din țesutul conjunctiv, în special pentru diferențierea 
fibrelor de colagen de țesutul conjunctiv. 
 

PRINCIPIUL 
 
Această metodă produce o impregnare selectivă evidentă în foarte scurt timp datorită a doi factori: impregnarea preliminară cu 
o sare de fier și utilizarea ca sursă de argint a unui complex dinamic instabil (soluție amoniacală), care este mai reactiv decât 
nitratul de argint. 
a) Pre-tratare cu fier trivalent. 
După oxidarea pregătitoare cu permanganat de potasiu, secțiunea este tratată cu fier trivalent (sulfat feric de amoniu). Ionii de 
fier, mai reactivi decât ionii de argint, leagă rapid grupurile afine funcționale în structuri argirofile. 
b) Tratament cu soluție amoniacală. 
Argintul este prezent în soluția amoniacală sub formă de complex hidrosolubil - [Ag(NH3)2]2O. Acești cationi de argint complex 
înlocuiesc fierul atașat anterior de țesuturi. La pasul următor, aldehida formică acționează ca agent de reducere: elimină oxigenul 
din complex și eliberează argintul metalic care se depune pe structurile argirofile. 

[Ag(NH3)2]2 O + HCHO = 2 Ag + 4 NH3 + HCOOH 
Cationii de argint diamină neredusă sunt apoi îndepărtați cu tiosulfat de sodiu (Na2S2O3). Ambele formează un complex care 
este înalt solubil, dar care nu mai poate fi oxidat mai mult. 
 

AVERTIZARE 
 
Pentru rezultate bune, urmați aceste reguli: 
- Întotdeauna utilizați cu apă distilată de calitate excelentă, fără clor sau apă deionizată. 
- Folosiți doar sticlărie perfect curată. 
- Preveniți depunerea prafului pe secțiuni. Nu atingeți niciodată soluțiile cu obiecte metalice (pensete etc.). 

 
 

METODA 
 
1) Introduceți secțiunea în apă distilată. 
2) Puneți pe secțiune 5 picături din reactivul A și 5 picături din reactivul B; lăsați să acționeze 5 minute. 
3) Spălați lamela în apă distilată. 
4) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul C; lăsați să acționeze 3 minute. 
5) Spălați de două ori în apă distilată. 
6) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul D; lăsați să acționeze 3 minute. 
7) Spălați de două ori în apă distilată. 
8) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul E; lăsați să acționeze 3 minute. 
9) Spălați în apă distilată. 
10) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul F; lăsați să acționeze 5 minute. 
11) Spălați de două ori în apă distilată. 
12) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul G; lăsați să acționeze 5 minute. 
13) Spălați în apă de la robinet 5 minute. 
14) Deshidratați în alcooli cu concentrație crescătoare; clarificați în xilen și montați. 
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Detalii tehnice  
 

Specificațiile metodei 

Durata procedurii 35 de minute 

Echipament complementar Nu este necesar 

Rezultate 

Fibre de reticulină și nervoase: Negru 

Țesut conjunctiv Maro 

Colagen: Galben 
auriu 

Componente 

A) Soluție de permanganat de potasiu 18 ml 

B) Tampon activare acid 18 ml 

C) Soluție de acid oxalic 30 ml 

D) Soluție de sulfat feric de amoniu 30 ml 

E) Soluție amoniacală de argint 30 ml 

F) Soluție neutră de formol 30 ml 

G) Soluție de fixare de hiposulfit de 
sodiu 

30 ml 

Depozitare 

Depozitare Depozitați preparatul la 2-8 °C. Păstrați recipientele bine închise. 

Temperatura de depozitare 2-8 °C 

Stabilitate După prima deschidere, produsul este reutilizabil până la data de 
expirare, dacă este depozitat corect. 

Valabilitate 1 an 

Avertizare 

Clasificarea produsului 

Produsul este destinat utilizării de către profesioniștii din domeniul 
medical în laboratoare profesioniste. 
Citiți cu atenție informațiile de pe etichetă (simbolurile de pericol, 
frazele de risc și de securitate) și consultați întotdeauna fișa cu date 
de securitate. Nu utilizați dacă recipientul primar este deteriorat. 
În caz de accident grav, vă recomandăm să informați imediat Bio-
Optica Milano S.p.A 
și autoritățile competente. 

Eliminarea Deșeu periculos: respectați toate reglementările de mediu, de stat 
și locale, privind eliminarea deșeurilor. 

 
 
 
 
 
 

REVIZUIRE nr. MOTIV DATA REVIZUIRII 

001 Modificare a Regulamentului UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 

 


