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WARTHIN – STARRY 
FIGYELEM: FELÜLVIZSGÁLATON ÁTESETT CSOMAGOLÁS ÉS MÓDSZER* 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

KÓD LEÍRÁS TESZTSZÁM 
04-040903 Warthin-Starry 10 kiszerelés (legfeljebb 4 tárgylemez kiszerelésenként) 

 

 
 
 
 
 
              

In vitro orvosdiagnosztikai eszköz                Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD az A osztályban, Reg. EU 2017/746 
UDI-DI: 08033976230722 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
A spirocheták kimutatásának módszere. 
 

ELV 
 

Az argilofil reakció a bakteriális fal azon lényegi képességén alapszik, hogy az oldatban található ezüstionra redukciós hatással 
bír, redukált fémezüst formában megkötve azt. 
 

FIGYELMEZTETÉSEK 
 

- A lemosásokhoz kiváló minőségű desztillált víz használatára van szükség. 
- Ne használjon polilizin tárgylemezt. 
- Kerülje a fémtárgyak használatát (kosarak, fogók). 

 
MÓDSZER* (FIGYELEM: A MÓDSZER MÓDOSULT AZ ELŐZŐ VÁLTOZATHOZ KÉPEST) 

 
1) Helyezze a metszetet desztillált vízbe. 
2) ‘Impregnating solution’ előkészítése: töltsön a tartályba 13 ml desztillált vizet, adjon hozzá 4,5 millilitert az A reagensből és 20 
cseppet a B reagensből. Keverje röviden meg egy előzetesen desztillált vízzel lemosott üvegpálcával. 
3) Helyezze a metszetet az oldatba, és 60–70 °C-on 90 percig inkubálja. 
4) Vegye ki a tartót a kemencéből, és hagyja hűlni 5 percig. 
5) Miközben végbemegy az ezüstfestési reakció, készítse elő a ‘developing solutiont’. 
Megjegyzés: javasolt a 3. pont szerint elindított inkubálás utolsó 12 percében elvégezni a jelzett műveleteket.  
Vegyen elő 6 ml C reagenst, és töltse be a tárgylemezekhez rendelkezésre álló második tárolóedénybe. Melegítse elő a C 
reagenst és egy flakonnyi D reagenst kemencében 50 °C-on 10 percig. 
6) Töltse át a D reagenst a C reagens tárolóedényébe. Keverje röviden meg egy előzetesen desztillált vízzel lemosott 
üvegpálcával, és adjon hozzá 5 ml E reagenst, majd ismét rázza. 
7) Helyezze a metszetet az előtte előkészített ‘developing solution’ oldatba, és helyezze a kályhába 50 °C-on 5–10 percre. 
8) Mossa le meleg folyó vízben 2 percig. 
9) Szárítsa ki az alkoholok emelkedő sorozatával, xilénnel és balzsammal. 

 

 
A kép illusztrációs célokat szolgál 
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Részletezés  
 

A módszer jellemzői 

Kivitelezési idő 102–107 perc 

Kiegészítő felszerelés Kemence, puffer oldat edény, fokolt pipetta, üvegpálca 

Eredmények 
Spirocheták és más 
mikroorganizmusok: Fekete 

Háttér: Aranybarna 

Reagensek 

A) Koncentrált puffer oldat 50 ml 

B) Ezüst-nitrát koncentrált oldat 12 ml 

C) Developing solution: 1. alkotórész 60 ml 

D) Developing solution: 2. alkotórész 10 x 6 ml 

E) Developing solution: 3. alkotórész 50 ml 

Tárolás 

Tárolás Tárolja a preparátumot 2-8 °C-on. Tartsa jól lezárva a 
tárolóedényeket. Tárolja sötétben. 

Tárolási hőmérséklet: 2–8 °C 

Stabilitás 
Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárat 
időpontjáig jónak és újra használhatónak kell 
minősíteni, amennyiben helyesen tárolják. 

Érvényességi idő 1 év 

Figyelmeztetések és 
óvintézkedések 

A termékek besorolása 

A termék egészségügyi szakemberek által történő, 
professzionális laboratóriumi használatra készült. 
A termék osztályba sorolása szerint veszélyes. 
Figyelmesen olvassa el a címkén található 
információkat (veszélyszimbólumok, kockázati és 
biztonsági mondatok), és mindig olvassa el a biztonsági 
adatlapot. Ne használja sérült elsődleges tartóedény 
esetén. 
Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano spa 
és az illetékes hatóságok haladéktalan tájékoztatása. 

Ártalmatlanítás 
Veszélyes hulladék; adja le erre specializálódott és 
felhatalmazott cégeknek, az érvényes törvényi 
előírások szerint. 

 
 
 
 
 
 
 

FELÜLV. SZ. INDOKLÁS KÖZZÉTÉTEL NAPJA 

001 Megfelel a 746 IVDR rendeletnek 16/05/2022 
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