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IMPREGNÁCIA STRIEBROM 
 
 
 
 

 
Obličky 

 
 

 
 
 

KÓD OPIS POČET TESTOV 
04-040801 Impregnácia striebrom 100 testov 

 

 
 
 
              

Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro              Výrobca: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD, trieda A, nariadenie (EÚ) 2017/746 
UDI-DI: 08033976230692 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produkt na prípravu cytohistologických vzoriek pre optickú mikroskopiu.  
Odporúčaná metóda na zobrazovanie argyrofilných vlákien retikula v spojivovom tkanive, najmä na odlíšenie kolagénových 
vlákien od spojivového tkaniva.  
 

PRINCÍP FUNGOVANIA 
 
Táto metóda zabezpečuje selektívnu viditeľnú impregnáciu za veľmi krátku dobu, a to vďaka dvom faktorom: predbežnej 
impregnácii solí železa a použitiu nestabilného diamínového komplexu (amoniakálny roztok), ktorý je reaktívnejší než dusičnan 
strieborný, ako zdroja striebra. 
a) Predbežné ošetrenie trojmocným železom. 
Po prípravnej oxidácii manganistanom sodným sa na rez nanesie trojmocné železo (síran železito-amónny). Ióny železa, ktoré sú 
reaktívnejšie ako ióny striebra, rýchlo viažu afinné funkčné skupiny v argyrofilných štruktúrach. 
b) Ošetrenie amoniakálnym roztokom. 
Striebro je prítomné v amoniakálnom roztoku vo forme komplexného oxidu rozpustného vo vode - [Ag(NH3)2]2O . Tento 
komplexný strieborný katión nahrádza železo, ktoré bolo predtým naviazané na tkanivá. V ďalšom kroku pôsobí formaldehyd 
ako redukčné činidlo: odstraňuje z komplexu kyslík a uvoľňuje kovové striebro, ktoré sa usadzuje na argyrofilných štruktúrach. 

[Ag(NH3)2]2 O + HCHO = 2 Ag + 4 NH3 + HCOOH 
Zredukovaný diamínstrieborný katión sa potom odstraňuje tiosíranom sodným (Na2S2O3). Oba tvoria komplex, ktorý je vysoko 
rozpustný, ale nemožno ho ďalej oxidovať. 
 

VAROVANIE 
 
Na dosiahnutie dobrých výsledkov dodržiavajte nasledujúce pravidlá: 
- Vždy používajte destilovanú alebo deionizovanú vodu vynikajúcej kvality bez voľného chlóru. 
- Používajte iba dokonale čisté sklo. 
- Zabráňte usadzovaniu prachu na rezoch. Nikdy sa roztokov nedotýkajte kovovými predmetmi (pinzeta atď.). 

 
 

METÓDA 
 
1) Vložte rez do destilovanej vody. 
2) Nakvapkajte na rez 5 kvapiek činidla A a 5 kvapiek činidla B: nechajte pôsobiť 5 minút. 
3) Premyte sklíčko v destilovanej vode. 
4) Nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla C: nechajte pôsobiť 3 minút. 
5) Dvakrát premyte v destilovanej vode. 
6) Nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla D: nechajte pôsobiť 3 minút. 
7) Dvakrát premyte v destilovanej vode. 
8) Nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla E: nechajte pôsobiť 3 minút. 
9) Premyte v destilovanej vode. 
10) Nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla F: nechajte pôsobiť 5 minút. 
11) Dvakrát premyte v destilovanej vode. 
12) Nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla G: nechajte pôsobiť 5 minút. 
13) Umývajte vodou z kohútika po dobu 5 minút. 
14) Dehydrujte cez ascendujúce alkoholy: prečistite v xyléne a namontujte. 
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Technické podrobnosti  
 

Špecifikácie metódy 

Doba trvania postupu 35 minút 

Doplnkové vybavenie Nepožaduje sa 

Výsledky 

Retikulárne a nervové vlákna: Čierna 

Spojivové tkanivo Hnedá 

Kolagén: Zlatožltá 

Zložky 

A) Roztok manganistanu draselného 18 ml 

B) Kyslý aktivačný pufer 18 ml 

C) Roztok kyseliny šťaveľovej 30 ml 

D) Roztok síranu železito-amónneho 30 ml 

E) Amoniakálny roztok striebra 30 ml 

F) Neutrálny roztok formalínu 30 ml 

G) Roztok tiosíranu sodného 30 ml 

Skladovanie 

Skladovanie Preparát uchovávajte pri teplote 2–8 °C. Nádoby uchovávajte tesne 
uzavreté. 

Teplota skladovania 2–8 °C 

Stabilita Po prvom otvorení je možné produkt používať opakovane až do 
dátumu exspirácie za predpokladu jeho správneho uchovávania. 

Trvanlivosť 1 rok 

Varovanie 
Klasifikácia produktu 

Produkt je určený na profesionálne laboratórne použitie pre 
odborných zdravotníckych pracovníkov. 
Pozorne si prečítajte informácie na štítku (symboly nebezpečenstva, 
R-vety a S-vety) a vždy sa oboznámte s informáciami uvedenými v 
karte bezpečnostných údajov. Nepoužívajte, ak je poškodený 
primárny obal. 
V prípade závažnej nehody odporúčame, aby ste okamžite 
informovali spoločnosť Bio-Optica Milano S.p.A. 
a príslušné úrady. 

Likvidácia Nebezpečný preparát: dodržiavajte všetky národné a miestne 
predpisy týkajúce sa likvidácie odpadov. 

 
 
 
 
 
 

Č. REVÍZIE DÔVOD DÁTUM REVÍZIE 

001 Novelizácia nariadenia (EÚ) 2017/746 – IVDR 16/05/2022 

 


