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АЛЦИАНОВО СИНЬО pH 2,5 – P.A.S. 
 
 
 
 

 
Черва  

 
 
 
 
 
 

КОД ОПИСАНИЕ БРОЙ ТЕСТОВЕ 
04-163802 Алцианово синьо pH 2,5 – PAS 100 теста 

 

 
 
 
              

IVD: Инвитро диагностика – медицинско изделие                            Производител: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD от клас A, Регламент (ЕС) 2017/746 
UDI-DI: 08033976231316 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Продукт за подготовка на цитохистологични проби за изследване с оптичен микроскоп.  
Интегриран метод за визуализиране на кисели муцини, неутрални муцини и въглехидрати в тъканни срезове. 

 
 

ПРИНЦИП 
В първата част от процедурата срезовете се третират с алцианово синьо и киселите муцини се оцветяват. Киселите 
муцини и багрилото образуват неразтворимото синьо съединение „Monastral  blue”, следователно няма да бъдат 
повлияни по време на втората част от процедурата, когато PAS-реакцията ще оцвети само неутралните муцини и 
гликогена.  
(Гликогенът ще се оцвети само ако срезът не е бил предварително третиран с разграждащия ензим диастаза). 

 
МЕТОД 

1) Сложете среза в дестилирана вода. 
2) Капнете върху среза 10 капки от реагент A: оставете да действа 30 минути. 
3) Отцедете предметното стъкло, без да го миете, и капнете върху среза 15 капки от реагент B: оставете да действа 10 

минути. 
4) Промийте за 5 минути в чешмяна вода и за 2 минути в дестилирана вода. 
5) Капнете върху среза 10 капки от реагент C: оставете да действа 10 минути. 
6) Промийте в дестилирана вода. 
7) Капнете върху среза 10 капки от реагент D: оставете да действа 20 минути. 
8) Промийте в дестилирана вода. 
9) Капнете върху среза 10 капки от реагент E: оставете да действа 2 минути. 
10) Отцедете предметното стъкло, без да го миете, и капнете върху среза 10 капки от реагент F: оставете да действа 3 

минути. 
11) Промийте в дестилирана вода. 
12) Капнете върху среза 10 капки от реагент G: оставете да действа 2 минути. 
13) Промийте с течаща чешмяна вода за 5 минути. 
14) Обезводнете в спиртове с нарастваща концентрация; очистете в ксилен и поставете върху предметно стъкло. 
 
NB: Количествата на всеки реагент са изчислени за тъканна секция 20 mm X 40 mm 
 

 
Илюстрацията е само за пример 

 



     
 
                    Спецификация  

                Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Телефон +39 02.21.27.13.1 – Факс за Италия +39 02.21.53.000 – Факс за износ +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

3 

Технически данни  
 

Спецификации за 
метода 

Продължителност на процедурата 1 час и 25 минути 

Допълнително оборудване Не е необходимо 

Резултати 

PAS-положителни 
вещества: Магента червено 

Кисели 
мукополизахариди: Тюркоазено синьо 

Някои епителни муцини и 
хрущяли 

От пурпурно до 
тъмносиньо 

Компоненти 

A) Разтвор на алцианово синьо pH 2,5 по Моури 
(Mowry) 

30 ml 

B) Разтвор на натриев тетраборат 30 ml 

C) Разтвор на перйодна киселина 30 ml 

D) Реагент на Шиф според Хочкис – Мак Манус 30 ml 

E) Разтвор на калиев метабисулфит 30 ml 

F) Фиксиращ разтвор 30 ml 

G) Хемалум по Майер (Mayer) 30 ml 

Съхранение 

Съхранение Съхранявайте препарата при температура 2 – 8°C, 
в плътно затворени контейнери. 

Температура на съхранение 2 – 8°C 

Стабилност 
След първото отваряне продуктът може да се 
използва отново до изтичане на срока на годност, 
ако е правилно съхраняван. 

Годност 1 година 

Предупреждение 

Класификация на продукта 

Продуктът е предназначен за професионална 
лабораторна употреба от медицински специалисти. 
Прочетете внимателно информацията върху етикета 
(символите за опасност и текстовете за рисковете и 
безопасността) и винаги правете справка с 
информационния лист за безопасност. Не 
използвайте, ако оригиналният фабричен контейнер 
е повреден. 
В случай на сериозна злополука препоръчваме 
незабавно да информирате Bio-Optica Milano S.p.A 
и компетентните власти. 

Изхвърляне 
Опасни отпадъци: спазвайте всички държавни и 
местни екологични разпоредби относно 
изхвърлянето на отпадъци. 

 
РЕДАКЦИЯ № ОСНОВАНИЕ ДАТА НА РЕДАКЦИЯТА 
001 Корекция на Регламент (ЕС) 2017/746 за медицинските изделия за инвитро 

диагностика (IVDR) 
16.05.2022 г. 

002 Добавен детайл в метода 22.05.2023 r. 

 


