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WEIGERTI VÄRVIMISKOMPLEKT 
Pikk meetod 

 
 

 
Veresoon 

 
 
 
 
 

KOOD KIRJELDUS ANALÜÜSIDE ARV 
04-050802 Weigerti pikk meetod 100 analüüsi 

 

 
 
 
              

In vitro diagnostiline – meditsiiniseade                             Tootja: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD klass A, määrus (EL) 2017/746 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
UDI-DI: 08033976230852 
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Toode tsütohistoloogiliste proovide ettevalmistamiseks optilise mikroskoopia jaoks.  
Elastsete kiudude tuvastamiseks koelõikudes. 
 
 
 

PÕHIMÕTE 
 
Meetod põhineb resortsiini, aluselise fuksiini ja raud(III)kloriidi vahelise reaktsiooni tulemusena tekkiva resortsiinfuksiini sademe 
afiinsusel elastsete kiudude suhtes. Kuna tegemist ei ole spetsiifilise meetodiga, võivad värvuda ka teised struktuurid, näiteks 
kollageen ja basaalmembraanid. Seetõttu on hoolikas eristamine väga oluline, et saavutada elastsete kiudude selektiivne 
värvumine. Weigerti pikk meetod erineb kiirmeetodist nii värvisegu kui ka protseduuri poolest. See on selektiivsem, kuna 
värvisegu on vähem kontsentreeritud ja inkubatsiooniajad on väga pikad. 
 
 
 

MEETOD 
 
1) Pange proovilõik destilleeritud vette. 
2) Pange proovilõigule 5 tilka reaktiivi A ja lisage 5 tilka reaktiivi B: laske 5 minutit mõjuda. 
3) Loputage destilleeritud vees. 
4) Pange proovilõigule 10 tilka reaktiivi C, laske 5 minutit mõjuda. 
5) Loputage destilleeritud vees. 
6) Asetage reaktiiv D Coplini purki, sisestage alusklaas, sulgege purk ja inkubeerige üle öö. Etanooli aurustumise vähendamiseks 

on soovitatav lahus pärast kasutamist uuesti algsesse viaali valada. 
7) Loputage destilleeritud vees. Pange proovilõigule 10 tilka reaktiivi E: laske 10 minutit mõjuda. 
8) Loputage põhjalikult destilleeritud vees. 
9) Veetustage astmeliselt alkoholiga, puhastage ksüleeniga ja kinnitage. 
 
 

 
Pilt on illustratiivse tähendusega 
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Tehnilised andmed  
 

Meetodi 
spetsifikatsioonid 

Protseduuri kestus Üle öö + 25 minutit 

Lisaseadmed Coplini purk 

Tulemused Elastsed kiud: tumesinisest kuni 
mustani 

Koostisosad 

A) Kaaliumpermanganaadi lahus 18 ml 

B) Happeline aktiveerimispuhver 18 ml 

C) Oksaalhappe lahus 30 ml 

D) Weigerti resortsiini ja fuksiini lahus 80 ml 

E) Happeline diferentseeriv puhver 30 ml 

Hoiustamine 

Hoiustamine Hoida valmistist toatemperatuuril. Hoida mahuteid tihedalt 
suletuna. 

Hoiustamistemperatuur 15–25 °C 

Stabiilsus Pärast esmast avamist on toode korrektse säilitamise korral 
kasutatav kuni kõlblikkusaja lõpuni. 

Kõlblikkusaeg 2 aastat 

Hoiatus 
Toote klassifikatsioon 

Toode on mõeldud tervishoiutöötajatele professionaalseks 
laboratoorseks kasutamiseks. 
Lugege hoolikalt etiketil olevat teavet (ohusümbolid, riski- ja 
ohutuslaused) ning tutvuge alati ohutuskaardiga. Ärge kasutage 
toodet, kui primaarne mahuti on kahjustatud. 
Tõsise õnnetusjuhtumi korral soovitame sellest viivitamatult 
teavitada ettevõtet Bio-Optica Milano S.p.A 
ja asjakohaseid pädevaid asutusi. 

Kõrvaldamine Ohtlik valmistis: järgige seoses jäätmete kõrvaldamisega kõiki 
riiklikke ja kohalikke keskkonnaeeskirju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUUDATUSE NR PÕHJUS MUUDATUSE KUUPÄEV 
001 Määruse (EL) 2017/746 (IVDR) kohandamine 16/05/2022 

 


