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LUKSOL SZYBKI NIEBIESKI 
Klüver Barrera 

 
 

  
Mózg 

 
 
 
 
 

KOD OPIS LICZBA TESTÓW 
04-200812 Luksol szybki niebieski Kluver Barrera 100 testów 

 

 
 
 
              

Diagnostyka in vitro (IVD) — wyrób medyczny             Producent: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
Diagnostyka in vitro (IVD), Klasa A, Rozp. UE 2017/746 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
UDI-DI: 08033976231460 

 



     
 
         Karta charakterystyki  

                Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Telefon +39 02 21 27 131 — Faks Włochy +39 02 21 53 000 — Faks Dział eksportu +39 02 21 54 155 

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

2 

Produkt do przygotowania próbek cytohistologicznych do mikroskopii optycznej.  
Do uwidocznienia mieliny i fosfolipidów w wycinkach histologicznych. 
 
 
 

ZASADA 
 

Szybki niebieski barwnik Luksol jest pochodną tetrabenzotetrazo-porfiryny. Klüver wykazał, że porfiryny mają selektywne 
powinowactwo do mieliny (zob. źródła). Powinowactwo szybkiego niebieskiego Luksolu do ośrodkowego układu nerwowego 
przypisuje się zwykle wiązaniom, jakie tworzy on ze strukturami fosfolipidowymi, takimi jak lecytyna i sfingomielina. 
 
 

METODA 
 

1) Usuń parafinę i umieść wycinek w etanolu 95°. 
2) Przygotuj komorę inkubacyjną, dodając kilka kropli wody destylowanej na bibułę filtracyjną na szalce Petriego i połóż szkiełko; 

nanieś na szkiełko 10 kropli odczynnika A, zamknij komorę inkubacyjną i inkubuj w temperaturze 56°C przez noc w piekarniku. 
3) Wyjmij szkiełko z piekarnika i przemyj je alkoholem etylowym 95° (krystaliczne pozostałości odczynnika A powinny się 

rozpuścić). 
4) Umyj w wodzie destylowanej. 
5) Nanieś na wycinek 10 kropli odczynnika B: pozostaw na 30 sekund. 
6) Poddaj różnicowaniu w etanolu 70°, aż włókna mielinowe staną się niebieskie na bezbarwnym tle (czasami różnicowanie 

może być trudne; powtórz krok 5 przez 30 sekund i ponownie umieść szkiełko w etanolu 70°). 
7) Dobrze umyj w wodzie destylowanej (co najmniej 2 razy). 
8) Przygotuj komorę inkubacyjną i wstaw szkiełko: nanieś na wycinek 20 kropli odczynnika C i 5 kropli odczynnika D: zamknij 

komorę inkubacyjną i inkubuj przez 20 minut w temperaturze 56°C w piekarniku. 
9) Różnicuj w etanolu 95°, aż do uzyskania bladoróżowego koloru ciałek Nissla (tigroid). 
10) Odwodnij w czystym alkoholu, oczyść w ksylenie i utrwal. 
 
 

 
Zdjęcie ma charakter wyłącznie poglądowy 
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Szczegóły techniczne  
 

 
 
Specyfikacja metody 

Czas procedury 20 minut + noc 

Wyposażenie dodatkowe Nie jest wymagane 

Wyniki 

Mielina: Błękit 
turkusowy 

Neurony i jądra glejowe: Różowy–
fioletowy 

Ciałko Nissla: Bladoróżowy 

Składniki 

A) Roztwór alkoholowy szybkiego niebieskiego 
Luksolu 

30 ml 

B) Zasadowy bufor różnicujący 30 ml 

C) Roztwór wodny fioletu krezolowego 30 ml 

D) Bufor kwasowy aktywujący 30 ml 

Przechowywanie 

Przechowywanie Preparat przechowywać w temperaturze 15–15°C. 
Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte. 

Temperatura przechowywania 15–25°C 

Stabilność 
Po pierwszym otwarciu preparat nadaje się do 
ponownego użycia aż do upływu terminu ważności, 
jeżeli jest prawidłowo przechowywany. 

Ważność 2 lata 

Ostrzeżenie 

Klasyfikacja produktu 

Produkt jest przeznaczony do profesjonalnego użytku 
laboratoryjnego dla pracowników służby zdrowia. 
Należy uważnie przeczytać informacje na etykiecie 
(symbole niebezpieczeństwa, zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia i zwroty dotyczące bezpieczeństwa) i zawsze 
zapoznać się z kartą charakterystyki. Nie używać, jeśli 
pojemnik główny jest uszkodzony. 
W razie poważnego wypadku należy natychmiast 
powiadomić Bio-Optica Milano S.p.A i właściwe władze. 

Utylizacja 
Niebezpieczny preparat: przestrzegać wszystkich 
krajowych i lokalnych przepisów dotyczących ochrony 
środowiska w zakresie usuwania odpadów. 

 
 
 
 
 
 
 

NUMER WERSJI PRZYCZYNA DATA WYDANIA 
001 Dostosowanie do rozporządzenia UE 2017/746 16.05.2022 

 


