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VERHOEFFO dažymo metodas 
 
 

  
Arterijos 

 
 
 
 
 
 

KODAS APRAŠAS TESTŲ SKAIČIUS 
04–056802 Verhoeffo dažymo metodas 100 testų 

 

 
 
 
              

In vitro diagnostika. Medicinos priemonė                                            Gamintojas: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746 
Basic UDI: 080341202W01030799BM 
UDI-DI: 08034120276634 
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Preparatas citohistologiniams mėginiams, skirtiems optinei mikroskopijai, paruošti.  
Elastinėms skaiduloms audinio pjūviuose parodyti. Rekomenduojama naudoti kraujagyslių patologijoms nustatyti. 
 
 
 

PRINCIPAS 
 

Metodas pagrįstas hematoksilino su liugoliu tirpalo afiniškumu elastinėms skaiduloms. Tai nėra savitasis metodas, gali nusidažyti 
ir kiti dariniai: kolagenas bei raumeninis audinys. Todėl norint atrankiai nudažyti elastines skaidulas, būtina kruopščiai 
diferencijuoti. Kontrastinis dažymas „Sirius“ raudonojo pikrato tirpalu suteikia galimybę diferencijuoti jungiamąjį audinį. 
 
 
 

METODAS 
 

 
1) Įdėkite pjūvį į distiliuotą vandenį. 
2) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento A: palikite 30 minučių suveikti. 
3) Nuskalaukite distiliuotu vandeniu. 
4) Plaukite tekančiu vandentiekio vandeniu 3 minutes. 
5) Įdėkite objektinį stiklelį į inkubacijos dėžę ir užlašinkite ant pjūvio 8 lašus reagento B + 4 lašus reagento C + 4 lašus 

reagento D. Palikite 25 minutes suveikti kambario temperatūroje. 
6) Nuskalaukite distiliuotu vandeniu. 
7) Diferencijuokite reagentu E: pakeiskite 2 arba 3 kartus, kaskart plaukite po 15 sekundžių. 
8) Kruopščiai nuskalaukite distiliuotu vandeniu. 
9) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento F: palikite 1 minutę suveikti. 
10) Nuskalaukite distiliuotu vandeniu. 
11) Dehidratuokite didėjančio stiprumo alkoholiais, išryškinkite ksilenu ir uždenkite. 
 
 

 
Viršuje pateikta tik orientacinė iliustracija 
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Išsamūs techniniai duomenys  
 

Metodo specifikacijos 

Procedūros trukmė 1 val. 

Papildoma įranga Nereikia 

Rezultatai 
Elastinės skaidulos, baltymai: juoda 

Kolagenas: raudona 

Komponentai 

A) „Sirius“ raudonojo pikrato tirpalas 30 ml 

B) Alkoholinis hematoksilino tirpalas 30 ml 

C) Geležies(III) chlorido tirpalas 18 ml 

D) Liugolio tirpalas 18 ml 

E) Geležies(III) chlorido tirpalas 30 ml 

F) Natrio tiosulfato tirpalas 30 ml 

Laikymas 

Laikymas Preparatą laikykite kambario temperatūroje. Laikyti talpykles 
sandariai uždarytas. 

Laikymo temperatūra 15–25 °C 

Stabilumas Pirmą kartą atidarytą gaminį, jeigu jis laikomas teisingai, galima 
naudoti iki tinkamumo datos. 

Galiojimas 2 metai 

Įspėjimas 

Gaminio klasifikacija 

Gaminys skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams 
profesionalioje laboratorijoje. 
Atidžiai perskaitykite etiketėje nurodytą informaciją (pavojaus 
simbolius, rizikos ir saugos frazes) ir visada vadovaukitės saugos 
duomenų lapu. Nenaudokite, jeigu pirminė talpyklė pažeista. 
Sunkaus incidento atveju rekomenduojame nedelsiant 
informuoti bendrovę „Bio-Optica Milano S.p.A“ ir 
kompetentingas institucijas. 

Šalinimas Pavojingos atliekos: vadovaukitės visais valstybės ir regiono 
aplinkosaugos teisės aktais dėl atliekų šalinimo. 
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