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Продукт за подготовка на цитохистологични проби за изследване с оптичен микроскоп.  
За визуализиране на еластични влакна в тъканни срезове. 
 
 

ПРИНЦИП 
 
Методът се основава на афинитета на резорцин фуксин към еластичните влакна, при което се получава утайка в резултат 
на реакцията между резорцина, основния фуксин и железния хлорид. Тъй като това не е специфичен метод, е възможно 
да се оцветят и други структури, като колаген и базални мембрани. Затова е важно да се диференцира внимателно, за да 
се получи селективно оцветяване, показващо еластичните влакна. „Дългият метод“ на Вайгерт (Weigert) се различава от 
„краткия метод“ както по оцветяващата смес, така и по процедурата; той е по-селективен, тъй като оцветяващата смес е 
с по-ниска концентрация и времената за инкубиране са много дълги. 
 
 

МЕТОД 
 
1) Сложете среза в дестилирана вода. 
2) Капнете върху среза 5 капки от реагент A и добавете 5 капки от реагент B: оставете да действат 5 минути. 
3) Изплакнете в дестилирана вода. 
4) Капнете върху среза 10 капки от реагент C: оставете да действа 5 минути. 
5) Изплакнете в дестилирана вода. 
6) Прехвърлете реагент D във вана Коплин, сложете вътре предметното стъкло, сложете капака на ваната и инкубирайте 

една нощ. За да се намали изпаряването на етанола, се препоръчва след употреба да върнете разтвора в оригиналния 
флакон. 

7) Изплакнете в дестилирана вода. Капнете върху среза 10 капки от реагент E: оставете да действа 10 минути. 
8) Изплакнете добре в дестилирана вода. 
9) Обезводнете в спиртове с нарастваща концентрация, очистете в ксилен и поставете върху предметно стъкло. 
 
 

 
Илюстрацията е само за пример 
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Технически данни  
 

Спецификации за 
метода 

Продължителност на процедурата През нощта + 25 минути 

Допълнително оборудване Вана Коплин 

Резултати Еластични влакна: От тъмносиньо до 
черно 

Компоненти 

A) Разтвор на калиев перманганат 18 ml 

B) Киселинен активиращ буфер 18 ml 

C) Разтвор на оксалова киселина 30 ml 

D) Резорцин на Вайгерт (Weigert) – 
разтвор на фуксин 

80 ml 

E) Киселинен диференциращ буфер 30 ml 

Съхранение 

Съхранение Съхранявайте препарата при стайна температура. Дръжте 
контейнерите плътно затворени. 

Температура на съхранение 15 – 25°C 

Стабилност След първото отваряне продуктът може да се използва отново 
до изтичане на срока на годност, ако е правилно съхраняван. 

Годност 2 години 

Предупреждение 
Класификация на продукта 

Продуктът е предназначен за професионална лабораторна 
употреба от медицински специалисти. 
Прочетете внимателно информацията върху етикета (символите 
за опасност и текстовете за рисковете и безопасността) и винаги 
правете справка с информационния лист за безопасност. Не 
използвайте, ако оригиналният фабричен контейнер е повреден. 
В случай на сериозна злополука препоръчваме незабавно да 
информирате Bio-Optica Milano S.p.A и компетентните власти. 

Изхвърляне Опасни отпадъци: спазвайте всички държавни и местни 
екологични разпоредби относно изхвърлянето на отпадъци. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕДАКЦИЯ № ОСНОВАНИЕ ДАТА НА РЕДАКЦИЯТА 
001 Корекция на Регламент (ЕС) 2017/746 за медицинските изделия за инвитро 

диагностика (IVDR) 
16.05.2022 г. 

 


