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WEIGERT 
Dlhá metóda 

 
 

 
Cieva 

 
 
 
 
 

KÓD OPIS POČET TESTOV 
04-050802 Weigertova dlhá metóda 100 testov 

 

 
 
 
              

Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro              Výrobca: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD, trieda A, nariadenie (EÚ) 2017/746 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
UDI-DI: 08033976230852 
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Produkt na prípravu cytohistologických vzoriek pre optickú mikroskopiu.  
Preukázanie elastických vlákien v tkanivových rezoch. 
 
 
 

PRINCÍP FUNGOVANIA 
 
Metóda je založená na afinite k elastickým vláknam zobrazeným pomocou rezorcín-fuchsínu, zrazeniny pochádzajúcej z reakcie 
medzi rezorcínom, zásaditým fuchsínom a chloridom železitým. Vzhľadom na to, že nejde o špecifickú metódu, môžu byť 
zafarbené aj ďalšie štruktúry, ako sú kolagén a bazálne membrány. Preto je veľmi dôležité starostlivo rozlišovať, aby sa dosiahlo 
selektívne sfarbenie elastických vlákien. Weigertova „dlhá metóda“ sa líši od „rýchlej metódy“ v zmesi na farbenie aj postupe; je 
selektívnejšia, pretože farbiaca zmes je menej koncentrovaná a inkubačné doby sú veľmi dlhé. 
 
 
 

METÓDA 
 
1) Vložte rez do destilovanej vody. 
2) Nakvapkajte na rez 5 kvapiek činidla A a pridajte 5 kvapiek činidla B: nechajte pôsobiť 5 minút. 
3) Prepláchnite v destilovanej vode. 
4) Nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla C, nechajte pôsobiť 5 minút. 
5) Prepláchnite v destilovanej vode. 
6) Premiestnite činidlo D do Coplinovej nádoby, vložte sklíčko, uzavrite nádobu a inkubujte cez noc. Aby sa po použití obmedzilo 

odparovanie etanolu, odporúčame roztok naliať späť do pôvodnej fľaštičky. 
7) Prepláchnite v destilovanej vode. Nakvapkajte na rez 10 kvapiek činidla E: nechajte pôsobiť 10 minút. 
8) Riadne prepláchnite v destilovanej vode. 
9) Dehydrujte cez ascendujúce alkoholy, prečistite v xyléne a namontujte. 
 
 

 
Obrázok má len informatívny charakter 
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Technické podrobnosti  
 

Špecifikácie metódy 

Doba trvania postupu Cez noc + 25 minút 

Doplnkové vybavenie Coplinova nádoba 

Výsledky Elastické vlákna: Tmavomodrá až čierna 

Zložky 

A) Roztok manganistánu draselného 18 ml 

B) Kyslý aktivačný pufer 18 ml 

C) Roztok kyseliny šťaveľovej 30 ml 

D) Weigertov rezorcín-fuchsínový 
roztok 

80 ml 

E) Kyslý diferenciačný pufer 30 ml 

Skladovanie 

Skladovanie Pripravený preparát uchovávajte pri izbovej teplote. Nádoby 
uchovávajte tesne uzavreté. 

Teplota skladovania 15–25 °C 

Stabilita Po prvom otvorení je možné produkt používať opakovane až do 
dátumu exspirácie za predpokladu jeho správneho uchovávania. 

Trvanlivosť 2 roky 

Varovanie 

Klasifikácia produktu 

Produkt je určený na profesionálne laboratórne použitie pre 
odborných zdravotníckych pracovníkov. 
Pozorne si prečítajte informácie na štítku (symboly nebezpečenstva, 
R-vety a S-vety) a vždy sa oboznámte s informáciami uvedenými v 
karte bezpečnostných údajov. Nepoužívajte, ak je poškodený 
primárny obal. 
V prípade závažnej nehody odporúčame, aby ste okamžite 
informovali spoločnosť Bio-Optica Milano S.p.A. a príslušné úrady. 

Likvidácia Nebezpečný preparát: dodržiavajte všetky národné a miestne 
predpisy týkajúce sa likvidácie odpadov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Č. REVÍZIE DÔVOD DÁTUM REVÍZIE 
001 Novelizácia nariadenia (EÚ) 2017/746 – IVDR 16. 5. 2022 

 


