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SILVERIMPREGNERING 
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KOD BESKRIVNING ANTAL TESTER 
04-040801 Silverimpregnering 100 tester 

 

 
 
 
              

Diagnostik in vitro – Medicinsk enhet       Tillverkare: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD i Klass A, Förord. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230692 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produkt för beredning av cytohistologiska prover för optisk mikroskopi.  
Rekommenderad metod för att visa argyrofila retikulära fibrer i bindvävnad, särskilt för att differentiera kollagenfibrer från 
bindvävnad. 
 

PRINCIP 
 
Denna metod producerar en selektiv evident impregnering på mycket kort tid tack vare två faktorer: den preliminära 
impregneringen med ett järnsalt och användningen som silverkälla till ett instabilt diaminiskt komplex (ammoniakalisk lösning), 
vilket är mer reaktivt än silvernitrat. 
a) Förbehandling med trevärt järn. 
Efter en förberedande oxidering med kaliumpermanganat behandlas snittet med trevärt järn (järnammoniumsulfat). Järnjoner, 
mer aktiva än silverjoner, binder snabbt affinfunktionella grupper i argyrofyla strukturer. 
b) Behandling med ammoniakalisk lösning. 
Silver finns i ammoniakalisk lösning i form av komplex vattenlöslig oxid - [Ag(NH3)2]2O. Denna komplexa silverkatjon ersätter järn 
tidigare bundet till vävnader. I nästa steg fungerar myraldehyd som reduktionsmedel: det avlägsnar syre från komplexet och 
frigör metalliskt silver som avsätts på argyrofyla strukturer. 

[Ag(NH3)2]2O + HCHO = 2 Ag + 4 NH3 + HCOOH 
Oreducerad silverdiaminkatjon avlägsnas sedan av natriumtiosulfat (Na2S2O3). Båda bildar ett komplex som är mycket lösligt, 
men kan inte längre oxideras. 
 

VARNING 
 
För bra resultat, följ dessa regler: 
- Använd alltid klorfritt destillerat eller avjoniserat vatten av god kvalitet. 
- Använd endast helt rena glasvaror. 
- Undvik dammavlagringar på snitt. Vidrör aldrig lösningar med metallföremål (pincett, etc.). 

 
 

METOD 
 
1) För snittet till destillerat vatten. 
2) Applicera 5 droppar av reagens A och 5 droppar av reagens B på snittet: låt verka 5 minuter. 
3) Tvätta objektglaset i destillerat vatten. 
4) Applicera 10 droppar av reagens C på snittet: låt verka 3 minuter. 
5) Dubbeltvätta i destillerat vatten. 
6) Applicera 10 droppar av reagens D på snittet: låt verka 3 minuter. 
7) Dubbeltvätta i destillerat vatten. 
8) Applicera 10 droppar av reagens E på snittet: låt verka 3 minuter. 
9) Tvätta i destillerat vatten. 
10) Applicera 10 droppar av reagens F på snittet: låt verka 5 minuter. 
11) Dubbeltvätta i destillerat vatten. 
12) Applicera 10 droppar av reagens G på snittet: låt verka 5 minuter. 
13) Tvätta i kranvatten 5 minuter. 
14) Dehydrera genom stigande alkoholer: klargör i xylen och montera. 
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Tekniska detaljer  
 

Metodspecifikationer 

Procedurtid 35 minuter 

Kompletterande utrustning Ej erforderlig 

Resultat 

Retikulära fibrer och nervfibrer: Svarta 

Bindvävnad Bruna 

Kollagen: Guldgula 

Komponenter 

A) Kaliumpermanganatlösning 18 ml 

B) Syraaktiveringsbuffert 18 ml 

C) Oxalsyralösning 30 ml 

D) Järnammoniaksulfatlösning 30 ml 

E) Ammoniakalisk silverlösning 30 ml 

F) Neutral formalinlösning 30 ml 

G) Natriumhyposulfit fixeringslösning 30 ml 

Förvaring 

Förvaring Förvara preparatet vid 2-8 °C. Håll behållare tätt förslutna. 

Förvaringstemperatur 2-8 °C 

Stabilitet Efter första öppning kan produkten återanvändas fram till 
utgångsdatumet, vid korrekt förvaring. 

Validitet 1 år 

Varning 

Produktklassificering 

Produkten är avsedd för professionellt laboratoriebruk av 
kvalificerad hälsovårdspersonal. 
Läs noga informationen på etiketten (farosymboler, risk- och 
säkerhetsfraser) och konsultera alltid säkerhetsdatabladet. Använd 
inte produkten om den primära behållaren är skadad. 
I händelse av en allvarlig olycka rekommenderar vi att du 
omedelbart informerar Bio-Optica Milano S.p.A 
och berörda myndigheter. 

Kassering Farligt preparat: följ alla nationella och lokala miljöbestämmelser 
om avfallshantering. 
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001 Justering av förordning UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 

 
 


