
     
 
               Teabeleht  

                Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Telefon +39 02.21.27.13.1 - Faks (Itaalia) +39 02.21.53.000 - Faks (eksport) +39 02.21.54.155 

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

1 

 
 
 

LUXOL FAST BLUE 
Klüveri-Barrera värvimiskomplekt 

 
 

  
Aju 

 
 
 
 
 

KOOD KIRJELDUS KATSE NUMBER 
04-200812 LUXOL FAST BLUE Klüveri-Barrera värvimiskomplekt 100 katset 

 

 
 
 
              

In Vitro diagnostiline – meditsiiniseade              Tootja: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD klass A, määrus (EL) 2017/746 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
UDI-DI: 08033976231460 
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Toode tsütohistoloogiliste proovide ettevalmistamiseks optilise mikroskoopia jaoks.  
Müeliini ja fosfolipiidide näitamiseks histoloogilistes lõikudes. 
 
 
 

PÕHIMÕTE 
 

LUXOL FAST BLUE värvaine on tetrabensotetrasoporfüriini derivaat. Klüver on näidanud, et porfüriinidel on selektiivne afiinsus 
müeliini suhtes (vt viiteid). Luxol fast blue afiinsus kesknärvisüsteemi suhtes on tavaliselt omistatud sidemetele, mida see 
moodustab fosfolipiidsete struktuuridega, nagu letsitiin ja sfingomüeliin. 
 
 

MEETOD 
 

1) Deparafiinige ja pange proovilõik 95° etanooli. 
2) Valmistage inkubaator ette, lisades Petri tassis olevale filterpaberile mõned tilgad destilleeritud vett ja asetage alusklaas 

maha; pange alusklaasile 10 tilka reaktiivi A, sulgege inkubaator ja inkubeerige soojendis temperatuuril 56 °C üle öö. 
3) Võtke alusklaas soojendist välja ja peske seda 95° etanooliga (reaktiivi A kristalsed jäägid peaksid sulama). 
4) Peske destilleeritud vees. 
5) Pange proovilõigule 10 tilka reaktiivi B: laske 30 sekundit mõjuda. 
6) Diferentseerige 70° etanoolis kuni müeliinkiud muutuvad värvitul taustal siniseks (mõnikord võib diferentseerimine olla 

keeruline; korrake viiendat punkti 30 sekundit ja pange alusklaas uuesti 70° etanooli) 
7) Peske hoolikalt destilleeritud vees (vähemalt 2 korda). 
8) Valmistage uuesti inkubaator ette ja sisestage alusklaas; pange proovilõigule 10 tilka reaktiivi C ja 5 tilka reaktiivi D: sulgege 

inkubaator ja inkubeerige soojendis temperatuuril 56 °C 20 minutit. 
9) Diferentseerige 95° etanoolis, kuni Nissli substants on kahvaturoosa. 
10) Veetustage absoluutetanoolis, puhastage ksüleeniga ja kinnistage. 
 
 

 
Pilt on illustratiivse tähendusega 
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Tehnilised andmed  
 

 
 
Meetodi 
spetsifikatsioonid 

Protseduuri kestus 20 minutit + üle öö 

Lisaseadmed Pole vajalikud 

Tulemused 

Müeliin: türkiissinine 

Neuronid ja gliia tuumades: roosakas 
violetne 

Nissli substants: kahvaturoosa 

Koostisosad 

A) Luxol fast blue alkoholilahus 30 ml 

B) Aluseline diferentseeriv puhver 30 ml 

C) Kresüülvioletse vesilahus 30 ml 

D) Happeline aktiveerimispuhver 30 ml 

Hoiustamine 

Hoiustamine Hoida valmistist temperatuuril 15–25 °C. Hoida 
mahuteid tihedalt suletuna. 

Hoiustamistemperatuur 15–25 °C 

Stabiilsus Pärast esmast avamist on toode korrektse säilitamise 
korral kasutatav kuni kõlblikkusaja lõpuni. 

Kõlblikkusaeg 2 aastat 

Hoiatus 

Toote klassifikatsioon 

Toode on mõeldud tervishoiutöötajatele 
professionaalseks laboratoorseks kasutamiseks. 
Lugege hoolikalt etiketil olevat teavet (ohusümbolid, 
riski- ja ohutuslaused) ning tutvuge alati ohutuskaardiga. 
Ärge kasutage toodet, kui primaarne mahuti on 
kahjustatud. 
Tõsise õnnetusjuhtumi korral soovitame sellest 
viivitamatult teavitada ettevõtet Bio-Optica Milano S.p.A 
ja asjakohaseid pädevaid asutusi. 

Kõrvaldamine 
Ohtlik valmistis: järgige seoses jäätmete 
kõrvaldamisega kõiki riiklikke ja kohalikke 
keskkonnaeeskirju. 
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