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ALCIANBLÅ pH 2,5 – P.A.S. 
 
 
 
 

 
Tarmen  

 
 
 
 
 

KODE BESKRIVELSE TESTNUMMER 
04-163802 Alcianblå pH 2,5 - PAS 100 test 

 

 
 
 
              

In vitro diagnose – medicinsk enhed               Producent: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD i klasse A, reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976231316 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produkt til forberedning af cyto-histologiske prøver til optisk mikroskopi.  
Integreret metode til at vise syremuciner, neutrale muciner og kulhydrater i vævssektioner. 

 
 

PRINCIP 
 

I den første del af proceduren behandles sektionerne med Alcianblå, og syremucinerne farves. Syremuciner og farvestof danner 
den uopløselige forbindelse "Monastralblå" og vil derfor ikke blive påvirket af den anden del af proceduren, hvor PAS-reaktionen 
kun vil farve neutrale muciner og glykogen.  
(Glykogen vil kun blive farvet, hvis sektionen ikke tidligere er blevet behandlet med diastase enzymatisk udrådning). 

 
 

METODE 
 

1) Bring sektionen til destilleret vand. 
2) Kom 10 dråber reagens A på sektionen: lad det virke i 30 minutter. 
3) Dræn skiven uden at vaske den, og kom 15 dråber reagens B på sektionen: lad det virke i 10 minutter. 
4) Vask i 5 minutter i postevand, og 2 minutter i destilleret vand. 
5) Kom 10 dråber reagens C på sektionen: lad det virke i 10 minutter. 
6) Vask i destilleret vand. 
7) Kom 10 dråber reagens D på sektionen: lad det virke i 20 minutter. 
8) Vask i destilleret vand. 
9) Kom 10 dråber reagens E på sektionen: lad det virke i 2 minutter. 
10) Dræn skiven uden at vaske den, og kom 10 dråber reagens F på sektionen: lad det virke i 3 minutter. 
11) Vask i destilleret vand. 
12) Kom 10 dråber reagens G på sektionen: lad det virke i 2 minutter. 
13) Rens under løbende vand i 5 minutter. 
14) Dehydrer med stigende alkoholer, klargør i xylen og monter. 
 
NB: Mængderne af hvert reagens er beregnet for et 20 mm X 40 mm vævssnit 
 

 
Billedet er kun for illustrative formål 
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Tekniske oplysninger  
 

Specifikationer for 
metode 

Proceduretid 1 time og 25 minutter 

Ekstraudstyr Ikke anmodet 

Resultater 

PAS-positive stoffer: Magenta rød 

Syre-mucopolysaccharider: Turkisblå 

Visse epitel muciner og 
brusk Fra lilla til mørkeblå 

Komponenter 

A) Alcianblå pH 2,5 opløsning ifølge Mowry 30 ml 

B) Natriumtetraboratopløsning 30 ml 

C) Periodisk syreopløsning 30 ml 

D) Schiffs-reagens ifølge Hotchkiss - McManus 30 ml 

E) Kaliummetabisulfitopløsning 30 ml 

F) Fiksativ-opløsning 30 ml 

G) Mayers hemalum 30 ml 

Opbevaring 

Opbevaring Opbevar prøven ved 2 - 8 °C. Hold beholderne 
tætlukkede. 

Opbevaringstemperatur 2 - 8 °C 

Stabilitet Efter den første åbning kan produktet genbruges 
indtil udløbsdatoen, hvis det opbevares korrekt. 

Gyldighed 1 år 

Advarsel 
Produktklassificering 

Produktet er beregnet til brug i et professionelt 
laboratorium af sundhedsprofessionelle. 
Læs omhyggeligt oplysningerne på mærkatet 
(faresymboler, risiko- og sikkerhedsfraser), og læs altid 
sikkerhedsdatabladet. Må ikke bruges hvis den primære 
beholder er beskadiget. 
I tilfælde af en alvorlig ulykke anbefaler vi, at du 
omgående informerer Bio-Optica Milano S.p.A samt de 
kompetente myndigheder. 

Bortskaffelse Farlig prøve: overhold alle statslige og lokale 
miljøbestemmelser angående bortskaffelse af affald. 

 
 
 
 
 
 

REVISION nr. ÅRSAG REVISIONSDATO 
001 Justering af bestemmelse UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 
002 Tilføjet detaljer i metoden 22/05/2023 

 


