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Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
Módszer a rugalmas rostok demonstrációjához szövettani metszeteken, különösen alkalmas az érrendszeri patológia során. 
 
 
 

ELV 
 

A módszer a Lugol oldattal maratott hematoxilin rugalmas rostjainak affinitásán alapul. 
A módszer kiválasztási képessége nem abszolút, más szövetstruktúrák, mint a kollagén és az izom elszíneződhetnek; tehát egy 
gondos megkülönböztetésre van szükség a rugalmas rostok markáns és szelektív elszíneződésének létrehozásához. A 
szíriuszvörös pikráttal végzett háttérszínezés teszi teljessé a kromatikus képet, kimutatva a többi szöveti összetevőt. 
 
 

 
MÓDSZER 

 
1) Helyezze a metszetet desztillált vízbe. 
2) Helyezzen a metszetre 10 csepp A reagenst, hagyja hatni 30 percig. 
3) Mossa le desztillált vízben. 
4) Differenciálja 3 percig forrásvízben. 
5) Tegye a tárgylemezt a nedves kamrába, és helyezzen a metszetre 8 cseppet a B reagensből + 4 cseppet a C reagensből + 4 
cseppet a D reagensből. Hagyja hatni 25 percig környezeti hőmérsékleten. 
6) Mossa le desztillált vízben. 
7) Differenciálja az E reagenssel: 2 vagy 3, egyenként 15 másodperces váltással. 
8) Mossa le alaposan desztillált vízben. 
9) Helyezzen a metszetre 10 csepp F hatóanyagot: hagyja hatni 1 percig. 
10) Mossa le desztillált vízben. 
11) Szárítsa ki az alkoholok emelkedő sorozatával, xilénnel és balzsammal. 
 
 

 
A kép illusztrációs célokat szolgál 
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Részletezés  
 

A módszer jellemzői 

Kivitelezési idő 1 óra  

Kiegészítő felszerelés Nem szükséges 

Eredmények 

Rugalmas rostok és 
sejtmagok: Fekete 

Kollagén: Piros 

Reagensek 

A) Szíriuszvörös pikrát oldat 30 ml 

B) Hematoxilin alkoholos oldat 30 ml 

C) Vasklorid oldat 18 ml 

D) Lugol oldat 18 ml 

E) Vasklorid oldat 30 ml 

F) Nátrium-tioszulfát oldat 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. 
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