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WEIGERT 
Lång metod 

 
 

 
Blodkärl 

 
 
 
 
 

KOD BESKRIVNING ANTAL TESTER 
04-050802 Weigert lång metod 100 tester 

 

 
 
 
              

Diagnostik in vitro – Medicinsk enhet              Tillverkare: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD i Klass A, Förord. UE 2017/746 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
UDI-DI: 08033976230852 
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Produkt för beredning av cytohistologiska prover för optisk mikroskopi.  
För att visa elastiska fibrer i vävnadssnitt. 
 
 
 

PRINCIP 
 
Metoden är baserad på affiniteten mot elastiska fibrer som visas av resorcinfuksin, en utfällning som är resultatet av en reaktion 
mellan resorcin, basisk fuksin och järnklorid. Eftersom det inte är en specifik metod kan andra strukturer såsom kollagen och 
basala membran färgas. Det är därför viktigt att noggrant differentiera för att erhålla en selektivt markerad färgning av elastiska 
fibrer. Weigerts “långa metod” skiljer sig från den “snabba metoden” i både färgningsblandning och procedur. Den är mer 
selektiv genom att färgningsblandningen är mindre koncentrerad och inkubationstiderna är mycket långa. 
 
 
 

METOD 
 
1) För snittet till destillerat vatten. 
2) Applicera 5 droppar av reagens A på snittet och tillsätt 5 droppar av reagens B: låt verka i 5 minuter. 
3) Skölj i destillerat vatten. 
4) Applicera 10 droppar av reagens C på snittet, låt verka 5 minuter. 
5) Skölj i destillerat vatten. 
6) Överför reagens D till en coplin-burk, introducera objektglaset, sätt på burklocket och inkubera över natten. Efter användning, 

för att reducera etanolavdunstningen, rekommenderar vi att återföra lösningen till originalflaskan. 
7) Skölj i destillerat vatten. Applicera 10 droppar av reagens E på snittet: låt verka 10 minuter. 
8) Skölj väl i destillerat vatten. 
9) Dehydrera genom stigande alkoholer, klargör i xylen och montera. 
 
 

 
Bilden är endast för illustrativa ändamål. 
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Tekniska detaljer  
 

Metodspecifikationer 

Procedurtid Över natten + 25 minuter 

Kompletterande utrustning Coplin-burk 

Resultat Elastiska fibrer: Från mörkblå till svarta 

Komponenter 

A) Kaliumpermanganatlösning 18 ml 

B) Sur aktiveringsbuffert 18 ml 

C) Oxalsyralösning 30 ml 

D) Weigerts resorcin -  fuksinlösning 80 ml 

E) Sur differentieringsbuffert 30 ml 

Förvaring 

Förvaring Förvara preparatet vid rumstemperatur. Håll behållare tätt 
förslutna. 

Förvaringstemperatur 15-25 °C 

Stabilitet Efter första öppning kan produkten återanvändas fram till 
utgångsdatumet, vid korrekt förvaring. 

Validitet 2 år 

Varning 
Produktklassificering 

Produkten är avsedd för professionellt laboratoriebruk av kvalificerad 
hälsovårdspersonal. 
Läs noga informationen på etiketten (farosymboler, risk- och 
säkerhetsfraser) och konsultera alltid säkerhetsdatabladet. Använd 
inte produkten om den primära behållaren är skadad. 
I händelse av en allvarlig olycka rekommenderar vi att du omedelbart 
informerar Bio-Optica Milano S.p.A och berörda myndigheter. 

Kassering Farligt preparat: följ alla nationella och lokala bestämmelser om 
avfallshantering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISIONSNUMMER ORSAK REVISIONSDATUM 
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