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WEIGERT VAN GIESON 
Gyors módszer 

 
 

 
Kötőszövet és rugalmas rostok 

 

 
 
 
 
 

KÓD LEÍRÁS TESZTSZÁM 
04-053812 Weigert Van Gieson, gyors módszer 100 teszt 

 

 
 
 
              

In vitro orvosdiagnosztikai eszköz                                             Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD az A osztályban, Reg. EU 2017/746 
UDI-DI: 08033976230906 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
Kombinált módszer a rugalmas rostok, a kötőszövet, a kollagén és a sejtmagok megjelenítésére ugyanazon a preparátumon. 
A Van Gieson féle trikróm módszer a Weigert féle színezéssel együtt a rugalmas rostoknál leginkább használt módszer. 
 

ELV 
 

A módszer a rugalmas rostok azon színezőanyagainak affinitásán alapszik, amelyek a rezorcin és a lúgos fukszin reakciójából 
keletkeznek vas-klorid jelenlétében. A módszer kiválasztási képessége nem abszolút, más struktúrák, mint a kollagén és a bazális 
membránok elszíneződhetnek; tehát egy gondos megkülönböztetésre van szükség a rugalmas rostok markáns és szelektív 
elszíneződésének létrehozásához. 
A Van Grieson trikróm festés kontrasztja lehetővé teszi a kollagénnek a kötőszövettől történő elkülönítését, a sejtmagok egyidejű 
megjelenítése mellett. 

 
MÓDSZER 

 
1) Helyezze a metszetet desztillált vízbe. 
2) Helyezzen a metszetre 10 csepp A oldatot: hagyja hatni 5 percig. 
3) Mossa le desztillált vízben 
4) Készítse elő a nedves kamrát a következő módon: itassa át a szűrőpapír korongot 20 csepp B reagenssel, tegye be a tárgylemezt 
a nedves kamrába, és helyezzen a metszetre 10 csepp C reagenst, zárja le a fedelet, és inkubálja 30 percig. 
5) Mossa le desztillált vízben. 
6) Helyezzen a metszetre 10 csepp D hatóanyagot, hagyja hatni 2 percig. 
7) Mossa le forrásvízben 5 percig. 
8) Mossa le desztillált vízben. 
9) Helyezzen a metszetre 5 csepp E oldatot, majd tegyen hozzá 5 csepp F oldatot: hagyja hatni 10 percig. 
10) Forgassa 10 percig forrásvízben. 
11) Helyezzen a metszetre 10 csepp G oldatot: hagyja hatni 10 percig. 
12) Mossa le gyorsan (2-3 másodperc) desztillált vízben, gyorsan szárítsa meg az alkoholok emelkedő sorozatával, megállva egy 
percre az abszolút utolsóban; xilén és balzsam. 
 
 

 
A kép illusztrációs célokat szolgál 
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Részletezés  
 

A módszer jellemzői 

Kivitelezési idő 1 óra és 20 perc 

Kiegészítő felszerelés Fokbeosztásos pipetta 

Eredmények 

Rugalmas rostok: Bíbor – barna 

Sejtmagok: Fekete 

Kollagén: Piros, különböző 
árnyalatban 

Kötőszövet, 
vörösvértestek, stb.:  Sárga 

Reagensek 

A) Perjódsav oldat 30 ml 

B) Alkoholos reagens nedves kamrához 2 x 30 ml 

C) Weigert fukszin - rezorcin 30 ml 

D) Differenciáló savas puffer 30 ml 

E) Weigert-féle vas-hematoxilin, A oldat 18 ml 

F) Weigert-féle vas-hematoxilin, B oldat 18 ml 

G) Van Gieson picrofukszin 30 ml 

Tárolás 

Tárolás A készítményt környezeti hőmérsékleten tárolja. A 
tárolóedényeket tartsa jól lezárva.  

Tárolási hőmérséklet: 15 -25 °C 

Stabilitás 
Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárat 
időpontjáig jónak és újra használhatónak kell 
minősíteni, amennyiben helyesen tárolják. 

Érvényességi idő 2 év 

Figyelmeztetések és 
óvintézkedések 

A termékek besorolása 

A termék egészségügyi szakemberek által történő, 
professzionális laboratóriumi használatra készült. 
A termék osztályba sorolása szerint veszélyes. 
Figyelmesen olvassa el a címkén található 
információkat (veszélyszimbólumok, kockázati és 
biztonsági mondatok), és mindig olvassa el a biztonsági 
adatlapot. Ne használja sérült elsődleges tárolóedény 
esetén. 
Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano spa 
és az illetékes hatóságok haladéktalan tájékoztatása. 

Hulladékba helyezés 
Veszélyes hulladék; adja le erre specializálódott és 
felhatalmazott cégeknek, az érvényes törvényi 
előírások szerint. 

 
 
 

FELÜLV. SZ. INDOKLÁS KÖZZÉTÉTEL NAPJA 

001 Megfelel a 746 IVDR rendeletnek 16/05/2022 
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