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Long 

 
 
 
 
 
 

CODE BESCHRIJVING AANTAL TESTS 
04-110802 Ziehl Neelsen 100 

 

 
 
 
              

In-vitro diagnostiek – medisch hulpmiddel              Fabrikant: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD in klasse A, verord. (EU) 2017/746 
UDI-DI: 08033976231101 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Product voor de preparatie van cyto-histologische monsters voor optische microscopie.  
Methode om pathogene mycobacteriën (vooral de bacil van Koch) te tonen in histologische coupes, sputumuitstrijkjes en 
cultuuruitstrijkjes. 
 
 
 

PRINCIPE 
 

Zuurbestendigheid is een bijzonder kleuringskenmerk van myco-bacteriën. Zodra ze zijn gekleurd met carbolfuchsine hebben ze 
de capaciteit om rood te blijven, zelfs als ze sterke ontkleuringen ondergaan. Zuurbestendigheid wordt gewoonlijk toegeschreven 
aan de speciale samenstelling van de celwanden van mycobacteriën, die zeer rijk zijn aan lipiden. 
 
 
 

METHODE 
 

1) Coupe in gedistilleerd water brengen. 
2) Op de coupe 10 druppels reagens A aanbrengen: 10 minuten laten inwerken. 
3) Spoelen in gedistilleerd water. 
4) Op de coupe 10 druppels reagens B aanbrengen: 30 minuten laten inwerken. 
5) Het glaasje spoelen in gedistilleerd water en afdrogen met filterpapier. 
6) Op de coupe 10 druppels reagens C aanbrengen: 1 minuut laten inwerken. 
7) Spoelen gedurende 3 minuten in kraanwater. 
8) Op de coupe 10 druppels reagens D aanbrengen: 2 minuten laten inwerken. 
9) Wassen in gedistilleerd water en spoelen in stromend kraanwater gedurende 5 minuten. 
10) Dehydrateren in een stijgende alcoholreeks, xyleen en insluitmiddel. 
 
 
 

 
De afbeelding is uitsluitend bedoeld ter illustratie 
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Technische details  
 

Methodespecificaties 

Duur procedure 50 minuten 

Aanvullende hulpmiddelen Niet nodig 

Resultaten 
De bacil van Koch en andere zuurbestendige 
elementen: Rood 

Kernen: Blauw 

Componenten 

A) Perjoodzuuroplossing 30 ml 

B) Carbolfuchsineoplossing 30 ml 

C) Zure buffer voor differentiatie 30 ml 

D) Hemalum van Mayer 30 ml 

Opslag 

Opslag Het preparaat op kamertemperatuur bewaren. De houders 
goed gesloten houden. 

Opslagtemperatuur 15-25°C 

Stabiliteit 
Na de eerste opening kan het product opnieuw worden 
gebruikt tot de vervaldatum, mits het op de juiste manier 
wordt bewaard. 

Geldigheid 2 jaar 

Waarschuwing 

Productclassificatie 

Het product is bedoeld voor professioneel 
laboratoriumgebruik door beroepsmensen in de 
gezondheidszorg. 
Lees de informatie op het etiket (gevaarsymbolen, risico- en 
veiligheidszinnen) zorgvuldig door en raadpleeg altijd het 
veiligheidsinformatieblad. Niet gebruiken als de primaire 
verpakking beschadigd is. 
Bij een ernstig ongeval raden wij u aan Bio-Optica Milano S.p.A 
en de bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte te 
stellen. 

Verwijdering 
Gevaarlijk preparaat: neem alle nationale en lokale 
milieuvoorschriften met betrekking tot afvalverwijdering in 
acht. 
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