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WEIGERT 
Hosszú módszer 

 
 

 
Edények 

 

 
 
 
 
 

KÓD LEÍRÁS TESZTSZÁM 
04-050802 Weigert, hosszú módszer 100 teszt 

 

 
 
 
              

In vitro orvosdiagnosztikai eszköz                               Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD az A osztályban, Reg. EU 2017/746 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
UDI-DI: 08033976230852 
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Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
Rugalmas rostok megmutatására alkalmas módszer szövettani metszeteknél. 
 
 

ELV 
 

A módszer a rezorcin, a bázikus fukszin és a kristályibolya vas-kloriddal történő reakciója által kicsapatott anyag (creso-fukszin) 
affinitását használja ki a rugalmas rostoknál. A módszer különlegessége nem abszolút, más struktúrák, mint a kollagén és a bazális 
membránok elszíneződhetnek; tehát egy gondos megkülönböztetésre van szükség a rugalmas rostok markáns és szelektív 
elszíneződésének létrehozásához. 
A Weigert féle 'hosszú módszer' úgy a színezőkeverék összetételében, mint abban a módszerében tér el a 'gyors módszertől', 
hogy egy viszonylag jobban felhígított színezőanyagot és hosszú inkubációs időt használ a jobb kiválasztás eléréséhez. 
 

 
MÓDSZER 

 
1) Helyezze a metszetet desztillált vízbe. 
2) Helyezzen a metszetre 5 csepp A oldatot, és tegyen hozzá 5 csepp B oldatot: hagyja hatni 5 percig. 
3) Mossa le desztillált vízben. 
4) Helyezzen a metszetre 10 csepp C oldatot: hagyja hatni 5 percig. 
5) Mossa le desztillált vízben. 
6) Öntse a D reagenst egy függőleges szövettani tálkába, merítse bele a metszetet és zárja gondosan le: hagyja hatni egy éjszakán 
keresztül. 
Használat után, az etanol elpárolgásának mérséklése céljából javasolt az oldat visszatöltése az eredeti palackba 
7) Mossa le desztillált vízben. 
8) Helyezzen a metszetre 10 csepp E oldatot: hagyja hatni 10 percig. 
9) Mossa le desztillált vízben. 
10) Szárítsa ki az alkoholok emelkedő sorozatával, xilénnel és balzsammal. 
 

 

 
A kép illusztrációs célokat szolgál 
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Részletezés  
 

A módszer jellemzői 

Kivitelezési idő Egész éjjel + 25 perc 

Kiegészítő felszerelés Fedéllel ellátott szövettani tálka 

Eredmények Rugalmas rostok: Sötétkéktől feketéig 

Reagensek 

A) Kálium-permanganát oldat 18 ml 

B) Aktiváló savas puffer 18 ml 

C) Oxálsav oldat 30 ml 

D) Weigert féle fukszin - rezorcin 30 ml 

E) Differenciáló savas puffer 30 ml 

Tárolás 

Tárolás A készítményt környezeti hőmérsékleten tárolja. A 
tárolóedényeket tartsa jól lezárva.  

Tárolási hőmérséklet: 15 -25 °C 

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

Érvényességi idő 2 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 tárolóedény esetén. 
Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano spa és az 
illetékes hatóságok haladéktalan tájékoztatása. 

Hulladékba helyezés 
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 2022.05.16. 
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