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ALBASTRU ALCIAN pH 2,5 - P.A.S. 
 
 
 
 

 
Intestin  

 
 
 
 
 
 

COD DESCRIERE NUMĂR TESTE 
04-163802 Albastru alcian pH 2,5 - PAS 100 de teste 

 

 
 
 
              

Diagnosticare in vitro - dispozitiv medical                              Producător: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD (dispozitiv de diagnosticare in vitro) din Clasa A, Reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976231316 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produs pentru prepararea probelor cito-histologice pentru microscopie optică.  
Metodă integrată pentru evidențierea mucinelor acide, mucinelor neutre și carbohidraților din secțiunile de țesut. 

 
 

PRINCIPIUL 
 

În prima parte a procedurii, secțiunile sunt tratate cu albastru alcian și mucinele sunt colorate. Mucinele acide și colorantul 
formează compusul insolubil denumit „albastru monastral” și, de aceea, nu vor fi afectate de partea a doua a procedurii, când 
reacția PAS va colora numai mucinele neutre și glicogenul.  
(Glicogenul va fi colorat numai dacă secțiunile nu au fost tratate anterior cu digestie enzimatică cu diastază.) 

 
 

METODA 
 

1) Introduceți secțiunea în apă distilată. 
2) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul A; lăsați să acționeze 30 minute. 
3) Scurgeți lamela fără a o spăla și puneți pe secțiune 15 picături din reactivul B; lăsați să acționeze 10 minute. 
4) Spălați 5 minute în apă de la robinet și 2 minute în apă distilată. 
5) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul C; lăsați să acționeze 10 minute. 
6) Spălați în apă distilată. 
7) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul D; lăsați să acționeze 20 minute. 
8) Spălați în apă distilată. 
9) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul E; lăsați să acționeze 2 minute. 
10) Scurgeți lamela fără a o spăla și puneți pe secțiune 10 picături din reactivul F; lăsați să acționeze 3 minute. 
11) Spălați în apă distilată. 
12) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul G; lăsați să acționeze 2 minute. 
13) Albăstriți în apă curgătoare de la robinet 5 minute. 
14) Deshidratați în alcooli cu concentrație crescătoare; clarificați în xilen și montați. 
 
NB: Cantitățile fiecărui reactiv individual sunt calculate pentru o secțiune de țesut de 20 mm X 40 mm 
 

 
Imaginea are numai scop ilustrativ. 
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Detalii tehnice  
 

Specificațiile metodei 

Durata procedurii 1 oră și 25 minute 

Echipament complementar Nu este necesar 

Rezultate 

Substanțe PAS pozitive: Roșu magenta 

Mucopolizaharide acide: Albastru turcoaz 

Unele mucine epiteliale și 
țesut cartilaginos 

De la purpuriu la 
albastru închis 

Componente 

A) Soluție de albastru alcian pH 2,5 conform Mowry 30 ml 

B) Soluție de tetraborat de sodiu 30 ml 

C) Soluție de acid periodic 30 ml 

D) Reactiv Schiff conform Hotchkiss - McManus 30 ml 

E) Soluție de metabisulfit de potasiu 30 ml 

F) Soluție fixativă 30 ml 

G) Hemalun Mayer 30 ml 

Depozitare 

Depozitare Depozitați preparatul la 2-8 °C. Păstrați recipientele 
bine închise. 

Temperatura de depozitare 2 - 8°C 

Stabilitate După prima deschidere, produsul este reutilizabil 
până la data de expirare, dacă este depozitat corect. 

Valabilitate 1 an 

Avertizare 
Clasificarea produsului 

Produsul este destinat utilizării de către profesioniștii 
din domeniul medical în laboratoare profesioniste. 
Citiți cu atenție informațiile de pe etichetă (simbolurile 
de pericol, frazele de risc și de securitate) și consultați 
întotdeauna fișa cu date de securitate. Nu utilizați dacă 
recipientul primar este deteriorat. 
În caz de accident grav, vă recomandăm să informați 
imediat Bio-Optica Milano S.p.A și autoritățile 
competente. 

Eliminarea Preparat periculos: respectați toate reglementările de 
mediu, de stat și locale, privind eliminarea deșeurilor. 

 
 
 
 
 
 

REVIZUIREA nr. MOTIV DATA REVIZUIRII 
001 Modificare a Regulamentului UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 
002 S-au adăugat detalii în metodă 22/05/2023 

 


