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ALCIÁNKÉK pH 2,5 P.A.S. 
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KÓD LEÍRÁS TESZTSZÁM 
04-163802 Alciánkék pH 2,5 P.A.S. 100 teszt 

 

 
 
 
              

In vitro orvosdiagnosztikai eszköz                Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD az A osztályban, Reg. EU 2017/746  
UDI-DI: 08033976231316 
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Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
A savas mucinok, semleges mucinok és szénhidrátok szövetmetszeteken történő elkülönítésére szolgáló kombinált módszer. 
 
 

ELV 
 

Alciánkékkel kezelve a metszeteket, a savas mucinok elszíneződnek, amelyek – a színezékkel oldhatatlan “monastralkék” 
komplexet alkotva – nem reagálnak többé a következő P.A.S. reakcióra, amely csak a semleges mucinokat és a glikogént színezi 
meg (ez utóbbit csak akkor, ha a metszeten előzőleg nem történt diasztázos lebontás). 

 
 

MÓDSZER 
 

1) Helyezze a metszetet desztillált vízbe. 
2) Helyezzen a metszetre 10 csepp A reagenst: hagyja hatni 30 percig. 
3)  Mosás nélkül csöpögtesse le a tárgylemezt, és helyezzen 15 csepp B reagenst a metszetre: hagyja hatni 10 percig. 
4) Mossa le 5 percig forrásvízben és 2 percig desztillált vízben. 
5) Helyezzen a metszetre 10 csepp C reagenst: hagyja hatni 10 percig. 
6) Mossa le desztillált vízben. 
7) Helyezzen a metszetre 10 csepp D reagenst: hagyja hatni 20 percig. 
8) Mossa le desztillált vízben. 
9) Helyezzen a metszetre 10 csepp E reagenst: hagyja hatni 2 percig. 
10) Mosás nélkül csöpögtesse le a tárgylemezt, és helyezzen 10 csepp F reagenst a metszetre: hagyja hatni 3 percig. 
11) Mossa le desztillált vízben. 
12) Helyezzen a metszetre 10 csepp G reagenst: hagyja hatni 2 percig. 
13) Forgassa 5 percig forrásvízben. 
14) Szárítsa ki az alkoholok emelkedő sorozatával, xilénnel és balzsammal. 
 
Megjegyzés: Az egyes reagensek mennyiségét 20 mm x 40 mm-es szövetmetszetre számítjuk 
 

 
A kép illusztrációs célokat szolgál 
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Részletezés  
 

A módszer jellemzői 

Kivitelezési idő 1 óra és 25 perc 

Kiegészítő felszerelés Nem szükséges 

Eredmények 

P.A.S. pozitív anyagok: Magenta piros 

Savas 
mukopoliszacharidok: Kék – türkiz 

Egyes savas mucink és 
porc: Bíbortól sötétkékig 

Reagensek 

A) Mowry féle Alciánkék pH 2,5 30 ml 

B) Nátrium-tetraborát oldat 30 ml 

C) Perjódsav oldat 30 ml 

D) Hotchkiss féle Schiff reagens 30 ml 

E) Kálium-metabiszulfit oldat 30 ml 

F) Fixáló oldat 30 ml 

G) Mayer féle hemalum 30 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. 
002 Részletek hozzáadva a módszerhez 2023. 05. 22. 
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