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WEIGERT 
Dlouhá metoda 

 
 

 
Céva 

 
 
 
 
 

KÓD POPIS POČET TESTŮ 
04-050802 Weigertova dlouhá metoda 100 testů 

 

 
 
 
              

Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro              Výrobce: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD, třída A, nařízení (EU) 2017/746 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
UDI-DI: 08033976230852 
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Produkt pro přípravu cytohistologických vzorků pro optickou mikroskopii.  
Prokázání elastických vláken v tkáňových řezech. 
 
 
 

PRINCIP 
 
Metoda je založena na afinitě k elastickým vláknům zobrazeným pomocí resorcin-fuchsinu, sraženiny pocházející z reakce mezi 
resorcinem, zásaditým fuchsinem a chloridem železitým. Vzhledem k tomu, že se nejedná o specifickou metodu, mohou být 
obarveny také další struktury, jako jsou kolagen a bazální membrány. Proto je velmi důležité pečlivě rozlišovat, aby se dosáhlo 
selektivního zbarvení elastických vláken. Weigertova „dlouhá metoda“ se liší od „rychlé metody“ v směsi pro barvení i postupu; 
je selektivnější, protože barvicí směs je méně koncentrovaná a inkubační doby jsou velmi dlouhé. 
 
 
 

METODA 
 
1) Vložte řez do destilované vody. 
2) Nakapejte na řez 5 kapek činidla A a přidejte 5 kapek činidla B: nechejte působit 5 minut. 
3) Propláchněte v destilované vodě. 
4) Nakapejte na řez 10 kapek činidla C: nechejte působit 5 minut. 
5) Propláchněte v destilované vodě. 
6) Přeneste činidlo D do Coplinovy nádoby, vložte sklíčko, uzavřete nádobu a inkubujte přes noc. Aby se po použití omezilo 

odpařování ethanolu, doporučuje se roztok nalít zpět do původní lahvičky. 
7) Propláchněte v destilované vodě. Nakapejte na řez 10 kapek činidla E: nechejte působit 10 minut. 
8) Dobře propláchněte v destilované vodě. 
9) Dehydrujte přes ascendující alkoholy, pročistěte v xylenu a montujte. 
 
 

 
Obrázek je pouze k informativní. 
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Technické podrobnosti  
 

Specifikace metody 

Doba trvání postupu Přes noc + 25 minut 

Doplňkové vybavení Coplinova nádoba 

Výsledky Elastická vlákna: Tmavě modrá až černá 

Složky 

A) Roztok manganistanu draselného 18 ml 

B) Kyselý aktivační pufr 18 ml 

C) Roztok kyseliny šťavelové 30 ml 

D) Weigertův resorcin-fuchsinový 
roztok 

80 ml 

E) Kyselý diferenciační pufr 30 ml 

Skladování 

Skladování Připravený preparát uchovávejte při pokojové teplotě. Nádoby 
uchovávejte těsně uzavřené. 

Teplota skladování 15–25 °C 

Stabilita Po prvním otevření lze produkt používat opakovaně až do data 
exspirace za podmínky správného uchovávání. 

Trvanlivost 2 roky 

Varování 

Klasifikace produktu 

Produkt je určen k profesionálnímu laboratornímu použití pro 
odborné zdravotnické pracovníky. 
Pečlivě si přečtěte informace na štítku (symboly nebezpečí, R-věty 
a S-věty) a vždy se seznamte s informacemi v bezpečnostním listu. 
Nepoužívejte, pokud je poškozený primární obal. 
V případě závažné nehody doporučujeme, abyste okamžitě 
informovali společnost Bio-Optica Milano S.p.A a příslušné úřady.  

Likvidace Nebezpečný preparát: dodržujte všechny národní a místní předpisy 
týkající se likvidace odpadů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Č. REVIZE DŮVOD DATUM REVIZE 
001 Novelizace nařízení (EU) 2017/746 – IVDR 16. 5. 2022 

 


