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DIASZTÁZIS 
enzimatikus lebontáshoz 

 
 
 

            
   Máj glikonénnel     Máj enzimatikus lebontás után 

 
 
 
 
 

KÓD LEÍRÁS TESZTSZÁM 
04-140805 Diasztázis 40 teszt 

 

 
 
 
              

In vitro orvosdiagnosztikai eszköz                              Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD az A osztályban, Reg. EU 2017/746  
UDI-DI: 08033976231255 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
A szövettani metszeten egy diasztáz oldat segítségével végzett lebontás mindig akkor javasolható, ha a glikogént el akarja 
távolítani, hogy csak a semleges hámmucinokat figyelje meg. Ez a kiválasztó módszer a máj biopsziánál. 
 
 
 
 

ELV 
 

A diasztáz lényegében a keményítőt és a glikogént hidrolizálja a szövetmetszeteken. A glikogén lebontása a rögzített szöveten 
nehezen fejeződik be, mivel a glikozidos kötések a hagyományos rögzítés során jönnek létre, amikor a glikogén granulált 
formában válik ki a hepatocita egyik pólusán. 
 
 
 

 
MÓDSZER 

 
1) Helyezze a metszetet desztillált vízbe. 
2) Helyezze a diasztázis oldatot környezeti hőmérsékletre. 
3) Inkubálja a tárgylemezt környezeti hőmérsékleten 30 percig. 
4) Mossa le többször a tárgylemezt desztillált vízben. 
5) Haladjon rendben tovább a P.A.S. reakcióval. 
 
 
 

 
A kép illusztrációs célokat szolgál 
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Részletezés  
 

A módszer jellemzői 

Kivitelezési idő 30 perc 

Kiegészítő felszerelés Függőleges tál 

Eredmények 

A glikogén eltávolítása a PAS reakció után kimutatható, 
ha összehasonlítja a mintadarabot ugyanazon 
készítmény szomszédos, diasztázzal nem kezelt 
szakaszával. 

Reagensek Bacillus Subtilis féle α amiláz (aktivitás 50U/mg) PBS-
ben 

4 x 100 ml 

Tárolás 

Tárolás Tárolja a preparátumot 2–8 °C-on. Tartsa jól lezárva a 
tárolóedényeket.  

Tárolási hőmérséklet: 2–8 °C 

Stabilitás 
Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárat 
időpontjáig jónak és újra használhatónak kell minősíteni, 
amennyiben helyesen tárolják. 

Érvényességi idő 1 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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