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Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
A patogén micobaktériumok kimutatására, különös tekintettel a Koch és a Hansen féle bacilusra, metszeteken, nyálkenetekből, 
tenyészetekből és appozíciókból.  
 
 
 

ELV 
A savrezisztencia a micobaktériumok különös színeződési sajátossága, és a micobaktériumok azon képességét jelenti, hogy ha 
egyszer karbolfukszinnal megfestették, még akkor is megtartják a vörös festésüket, ha nagyon erőteljes színtelenítési kezelésnek 
vetik alá őket. 
 

 
MÓDSZER 

 
1) Helyezze a metszeteket a desztillált vízbe. 
2) Merítse a metszeteket az A reagensbe: hagyja hatni 10 percig. 
3) Mossa le desztillált vízben. 
4) Merítse a metszeteket a B reagensbe: hagyja hatni 30 percig. 
5) Mossa le desztillált vízben, és szárítsa a tárgylemezt szűrőpapírban. 
6) Merítse a metszeteket a C reagensbe: hagyja hatni 1 percig. 
7) Mossa le forrásvízben 3 percig. 
8) Merítse a metszeteket a D reagensbe: hagyja hatni 1 percig. 
9) Mossa le desztillált vízben. 
10) Szárítsa ki az alkoholok emelkedő sorozatával, xilénnel és rögzítővel. 

 
 

MÓDSZER A SZÍNEZŐHÖZ 
 

1) Helyezze a metszeteket a desztillált vízbe 
2) A reagens: 10 perc 
3) Desztillált víz: 30 másodperc 
4) B reagens: 30 perc 
5) Desztillált víz: 30 másodperc, lecsepegtetés: 30 másodperc 
6) C reagens: 1 perc 
7) Folyóvíz: 3 perc 
8) D reagens: 1 perc 
9) Desztillált víz: 30 másodperc 
10) Szárítsa ki az alkoholok emelkedő sorozatával, ülepítse és rögzítse. 
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Részletezés  
 

A módszer jellemzői 

Kivitelezési idő 45 perc 

Kiegészítő felszerelés Nem szükséges 

Eredmények 
Koch-bacilus, Hansen bacilus és 
egyéb savrezisztens elemek Piros - lila 

Háttérkontraszt Kék 

Reagensek 

A) Perjódsav oldat 1000 ml 

B) Karbolfuxin oldat 1000 ml 

C) Differenciáló savas puffer 1000 ml 

D) Metilénkék oldat 1000 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELÜLV. SZ. INDOKLÁS KÖZZÉTÉTEL NAPJA 
001 Megfelel a 746 IVDR rendeletnek 2022.05.16. 
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