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Produs pentru prepararea probelor cito-histologice pentru microscopie optică.  
Pentru evidențierea mico-bacteriilor patogene (în special bacilul Koch) în secțiuni histologice, frotiuri de spută și frotiuri de 
cultură. 
 
 
 

PRINCIPIUL 
 

Rezistența la acizi este o caracteristică de colorare deosebită a mico-bacteriilor. După colorarea cu carbolfucsină, acestea capătă 
capacitatea de a rămâne roșii chiar dacă sunt supuse unor decolorări puternice. Rezistența la acid este datorată compoziției 
speciale a pereților celulelor mico-bacteriilor, care sunt foarte bogate în lipide. 
 
 
 

METODA 
 

1) Introduceți secțiunea în apă distilată. 
2) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul A; lăsați să acționeze 10 minute. 
3) Clătiți în apă distilată. 
4) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul B; lăsați să acționeze 30 minute. 
5) Spălați în apă distilată și uscați lamela cu hârtie de filtru. 
6) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul C; lăsați să acționeze 1 minut. 
7) Clătiți 3 minute în apă de la robinet. 
8) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul D; lăsați să acționeze 2 minute. 
9) Spălați în apă distilată și albăstriți în apă curgătoare de la robinet 5 minute. 
10) Deshidratați în alcooli cu concentrație crescătoare; clarificați în xilen și montați. 
 
 
 

 
Imaginea are numai scop ilustrativ. 
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Detalii tehnice  
 

Specificațiile metodei 

Durata procedurii 50 de minute 

Echipament complementar Nu este necesar 

Rezultate 
Bacilul Koch și alte elemente rezistente la acizi: Roșu 

Nuclei: Albastru 

Componente 

A) Soluție de acid periodic 30 ml 

B) Soluție de carbolfucsină 30 ml 

C) Tampon diferențiere acid 30 ml 

F) Hemalun Mayer 30 ml 

Depozitare 

Depozitare Depozitați preparatul la temperatura camerei. Păstrați 
recipientele închise ermetic. 

Temperatura de depozitare 15-25 °C 

Stabilitate După prima deschidere, produsul este reutilizabil până la data 
de expirare, dacă este depozitat corect. 

Valabilitate 2 ani 

Avertizare 
Clasificarea produsului 

Produsul este destinat utilizării de către profesioniștii din 
domeniul medical în laboratoare profesioniste. 
Citiți cu atenție informațiile de pe etichetă (simbolurile de 
pericol, frazele de risc și de securitate) și consultați întotdeauna 
fișa cu date de securitate. Nu utilizați dacă recipientul primar 
este deteriorat. 
În caz de accident grav, vă recomandăm să informați imediat 
Bio-Optica Milano S.p.A și autoritățile competente. 

Eliminarea Preparat periculos: respectați toate reglementările de mediu, 
de stat și locale, privind eliminarea deșeurilor. 
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