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VERHOEFF 
 
 

  
Pulsåre 

 
 
 
 
 
 

KODE BESKRIVELSE TESTNUMMER 
04-056802 Verhoeff 100 test 

 

 
 
 
              

In vitro diagnose – medicinsk enhed               Producent: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD i klasse A, reg. UE 2017/746 
Basic UDI: 080341202W01030799BM 
UDI-DI: 08034120276634 
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Produkt til forberedning af cyto-histologiske prøver til optisk mikroskopi.  
For at fremvise elastiske fibre i vævssektioner. Anbefales til vaskulær patologi. 
 
 

PRINCIP 
 

Metoden er baseret på affiniteten til elastiske fibre i forbindelse med hæmatoxylin med en lugol-opløsning. Dette er ikke en 
specifik metode, og andre strukturer såsom kollagen og muskelvæv kan være farvet. Det er derfor vigtigt at differentiere 
omhyggeligt, for at opnå en selektiv markant farvning af de elastiske fibre. Modfarvning med Sirius rød pikratopløsning, gør det 
muligt at differentiere bindevævet. 
 
 
 

METODE 
 

1) Bring sektionen til destilleret vand. 
2) Kom 10 dråber reagens A på sektionen: lad det virke i 30 minutter. 
3) Skyl i destilleret vand. 
4) Lad det være under vand fra hanen i 3 minutter. 
5) Kom skiven i inkuberingsboksen, og placér 8 dråber reagens B + 4 dråber reagens C + 4 dråber reagens D på sektionen. Lad 

det virke ved rumtemperatur i 25 minutter. 
6) Skyl i destilleret vand. 
7) Differentier med reagens E: 2 eller 3 cyklusser, som hver varer 15 sekunder. 
8) Skyl omhyggeligt i destilleret vand. 
9) Kom 10 dråber reagens F på sektionen: lad det virke i 1 minut. 
10) Skyl i destilleret vand. 
11) Dehydrer med stigende alkoholer: klargør i xylen og monter 
 
 

 
Billedet er kun for illustrative formål 
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Tekniske oplysninger  
 

Specifikationer for 
metode 

Proceduretid 1 time 

Ekstraudstyr Ikke anmodet 

Resultater 
Elastiske fibre, nuklear: Sort 

Kollagen: Rød 

Komponenter 

A) Sirius rød pikratopløsning 30 ml 

B) Hæmatoxylin alkoholisk opløsning 30 ml 

C) Ferrichloridopløsning 18 ml 

D) Lugol-opløsning 18 ml 

E) Ferrichloridopløsning 30 ml 

F) Natriumthiosulfatopløsning 30 ml 

Opbevaring 

Opbevaring Opbevar prøven ved rumtemperatur. Hold beholderne 
tætlukkede. 

Opbevaringstemperatur 15-25 °C 

Stabilitet Efter den første åbning kan produktet genbruges indtil 
udløbsdatoen, hvis det opbevares korrekt. 

Gyldighed 2 år 

Advarsel 

Produktklassificering 

Produktet er beregnet til brug i et professionelt laboratorium af 
sundhedsprofessionelle. 
Læs omhyggeligt oplysningerne på mærkatet (faresymboler, 
risiko- og sikkerhedsfraser), og læs altid sikkerhedsdatabladet. 
Må ikke bruges hvis den primære beholder er beskadiget. 
I tilfælde af en alvorlig ulykke anbefaler vi, at du omgående 
informerer Bio-Optica Milano S.p.A samt de kompetente 
myndigheder. 

Bortskaffelse Farlig prøve: overhold alle statslige og lokale 
miljøbestemmelser angående bortskaffelse af affald. 
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