
     
 
                                                                Saugos duomenų lapas  

                Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Telefonas +39 02.21.27.13.1 – faksas Italijoje +39 02.21.53.000 – faksas eksportui +39 02.21.54.155 

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

1 

 
 
 

ALCIANO MĖLIS, pH 2,5 – PAS 
 
 
 

 
Žarnynas  

 
 
 
 
 
 

KODAS APRAŠAS TESTŲ SKAIČIUS 
04–163802 Alciano mėlis, pH 2,5 – PAS 100 testų 

 

 
 
 
              

In vitro diagnostika. Medicinos priemonė                                            Gamintojas: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746 
UDI-DI: 08033976231286 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Preparatas citohistologiniams mėginiams, skirtiems optinei mikroskopijai, paruošti.  
Integruotas metodas rūgštiniams mucinams, neutraliesiems mucinams ir angliavandeniams audinių pjūviuose parodyti. 

 
 

PRINCIPAS 
Pirmojoje procedūros dalyje pjūviai apdorojami alciano mėliu ir nudažomi rūgštiniai mucinai. Rūgštiniai mucinai ir dažiklis sudaro 
netirpų junginį (ftalocianino (Monastralo) mėlį), todėl jie antrojoje procedūros dalyje nereaguos ir PAS reakcijos metu nusidažys 
tik neutralieji mucinai ir glikogenas.  
(Glikogenas nusidažys, tik jeigu pjūvis prieš tai nebuvo apdorotas virškinimo fermentu diastaze). 

 
METODAS 

1) Įdėkite pjūvį į distiliuotą vandenį. 
2) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento A: palikite 30 minučių suveikti. 
3) Leiskite nulašėti skysčiui nuo objektinio stiklelio neplaudami ir užlašinkite ant pjūvio 15 lašų reagento B: palikite 10 minučių 

suveikti. 
4) Plaukite 5 minutes po tekančiu vandentiekio vandeniu ir 2 minutes distiliuotu vandeniu. 
5) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento C: palikite 10 minutes suveikti. 
6) Nuplaukite distiliuotu vandeniu. 
7) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento D: palikite 20 minutes suveikti. 
8) Nuplaukite distiliuotu vandeniu. 
9) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento E: palikite 2 minutes suveikti. 
10) Leiskite nulašėti skysčiui nuo objektinio stiklelio neplaudami ir užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento F: palikite 3 minutes 

suveikti. 
11) Nuplaukite distiliuotu vandeniu. 
12) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento G: palikite 2 minutes suveikti. 
13) Plaukite po tekančiu vandentiekio vandeniu 5 minučių. 
14) Dehidratuokite didėjančio stiprumo alkoholiais, išryškinkite ksilenu ir uždenkite. 
 
NB: Kiekvieno atskiro reagento kiekiai apskaičiuojami 20 mm x 40 mm audinio pjūviui 
 

 
Viršuje pateikta tik orientacinė iliustracija 
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Išsamūs techniniai duomenys  
 

Metodo specifikacijos 

Procedūros trukmė 1 valanda ir 25 minutės 

Papildoma įranga Nereikia 

Rezultatai 

PAS teigiamos medžiagos: raudonai purpurinė 

Rūgštiniai 
mukopolisacharidai: turkio mėlyna 

Tam tikri epitelio mucinai ir 
kremzlė 

nuo purpurinės iki 
tamsiai mėlynos 

Komponentai 

A) Alciano mėlio pH 2,5 tirpalas pagal Mowry 30 ml 

B) Natrio tetrakarbonato tirpalas 30 ml 

C) Perjodo rūgšties tirpalas 30 ml 

D) Schiffo reagentas pagal Hotchkissą ir McManusą 30 ml 

E) Kalio metabisulfato tirpalas 30 ml 

F) Fiksatyvo tirpalas 30 ml 

G) Mayerio hematoksilino alūnas 30 ml 

Laikymas 

Laikymas Laikyti preparatą 2–8 °C temperatūroje. Laikyti 
talpykles sandariai uždarytas. 

Laikymo temperatūra 2–8 °C 

Stabilumas Pirmą kartą atidarytą gaminį, jeigu jis laikomas 
teisingai, galima naudoti iki tinkamumo datos. 

Galiojimas 1 metai 

Įspėjimas 

Gaminio klasifikacija 

Gaminys skirtas naudoti sveikatos priežiūros 
specialistams profesionalioje laboratorijoje. 
Atidžiai perskaitykite etiketėje nurodytą informaciją 
(pavojaus simbolius, rizikos ir saugos frazes) ir visada 
vadovaukitės saugos duomenų lapu. Nenaudokite, 
jeigu pirminė talpyklė pažeista. 
Sunkaus incidento atveju rekomenduojame nedelsiant 
informuoti bendrovę „Bio-Optica Milano S.p.A“ ir 
kompetentingas institucijas. 

Šalinimas 
Pavojingos atliekos: vadovaukitės visais valstybės ir 
regiono aplinkosaugos teisės aktais dėl atliekų 
šalinimo. 
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