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LUXOL FAST BLUE 
Klüver Barrera 
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KÓD LEÍRÁS TESZTSZÁM 
04-200812 Luxol Fast Blue 100 teszt 

 

 
 
 
              

In vitro orvosdiagnosztikai eszköz                              Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD az A osztályban, Reg EU 2017/746 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
UDI-DI: 08033976231460 
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Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
Mielin és foszfolipidek megmutatására alkalmas módszer szövettani metszeteknél. 
 
 

ELV 
 

A Luxol fast blu vegyileg a tetrabenzotetrazo-porfirinből származó színezőanyag. Klüver bebizonyította a porfinok szelektív 
affinitását a mielinre. Úgy gondolja, hogy a központi idegrendszer számára a színezőanyag kiválasztó hatása elsősorban az olyan 
foszfolipides szerkezetekhez történő kötéseknek köszönhető, mint a lecitin és a szfingomielin. Ennek a módszernek a 
használatával nem szükséges a szövet kromátozása a festés előtt. 

 
MÓDSZER 

 
1) Paraffinmentesítse és helyezze a metszetet 95°-os etanolba. 
2) A Petri csészében elhelyezett szűrő desztillált vizes megnedvesítésével készítse elő a nedves kamrát, helyezze a tárgylemezt 

a tartóra és ezután tegyen 10 csepp A reagenst a metszetre; zárja le azonnal a Petri csésze fedelét és inkubálja a kályhában 
56 °C-on egy éjszakán keresztül. 

3) Vegye ki a tárgylemezt a nedves kamrából és mossa le  95°-os etanolban (az A reagens kristályosodott üledékeinek is fel kell 
oldódniuk). 

4) Mossa le desztillált vízben. 
5) Helyezzen a metszetre 10 csepp B reagenst: hagyja hatni 30 másodpercig. 
6) Differenciálja 70°-os etanolban, amíg megkapja a mielin rostok kék színét egy majdnem színtelen kontraszton (ha a 

differenciálás nehéznek bizonyulna, ismételje meg a lépéseket az 5. ponttól 30 másodpercig, és helyezze a preparátumot újra 
70°-os etanolba). 

7) Mossa jól le desztillált vízzel (legalább 2 váltás). 
8) Készítse újra elő a nedves kamrát; helyezzen a preparátumra 10 csepp C reagenst és 5 csepp D reagenst, inkubálja 56 °C-on 

20 percig. 
9) Differenciálja a preparátumot 95°-os etanolban, amíg a Nissl anyag nem jelenik meg halvány rózsaszínben. 
10) Szárítsa abszolút etanolban; xilén és balzsam. 
 

 
A kép illusztrációs célokat szolgál 
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Részletezés  
 

A módszer jellemzői 

Kivitelezési idő 20 perc + overnight 

Kiegészítő felszerelés Nem szükséges 

Eredmények 

Mielin: Türkizkék 

Neuronok és gliamagok: Rózsaszíntől liláig 

Nissl anyag: Halvány rózsaszín 

Reagensek 

A) Luxol Fast Blue alkoholos oldat 30 ml 

B) Differenciáló bázikus puffer 30 ml 

C) Krezilibolya vizes oldat 30 ml 

D) Aktiváló savas puffer 30 ml 

Tárolás 

Tárolás A készítményt környezeti hőmérsékleten tárolja. A 
tárolóedényeket tartsa jól lezárva.  

Tárolási hőmérséklet: 15-25 °C 

Stabilitás 
Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárat 
időpontjáig jónak és újra használhatónak kell minősíteni, 
amennyiben helyesen tárolják. 

Érvényességi idő 2 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 tartóedény 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. 
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