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ALBASTRU RAPID LUXOL 
Klüver Barrera 

 
 

  
Creier 

 
 
 
 
 

COD DESCRIERE NUMĂR TESTE 
04-200812 Albastru rapid Luxol Kluver Barrera 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 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
UDI-DI: 08033976231460 
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Produs pentru prepararea probelor cito-histologice pentru microscopie optică.  
Pentru a evidenția mielina și fosfolipidele din secțiunile histologice. 
 
 
 

PRINCIPIUL 
 

Colorantul albastru rapid Luxol este un derivat al tetrabenzotetrazo-porfirinei. Kluver a demonstrat că porfirinele au o afinitate 
selectivă pentru mielină (vezi referințele). Afinitatea albastrului rapid Luxol pentru sistemul nervos central este descrisă de 
obicei ca fiind atribuită legăturilor pe care le formează cu structurile fosfolipide, cum sunt lecitina și sfingomielina. 
 
 

METODA 
 

1) Deparafinați secțiunea și introduceți-o în alcool etilic 95°. 
2) Pregătiți camera de incubare punând câteva de picături de apă distilată pe hârtia de filtru din vasul Petri și așezați lamela; 

puneți pe lamelă 10 picături din reactivul A, închideți camera de incubare și incubați peste noapte în cuptor la 56 °C. 
3) Scoateți lamela din cuptor și spălați-o cu alcool etilic 95°(reziduurile cristaline de reactiv A ar trebui să se topească). 
4) Spălați în apă distilată. 
5) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul B; lăsați să acționeze 30 de secunde. 
6) Diferențiați în alcool etilic 70°până când fibrele de mielină devin albastre pe fundal incolor (uneori, diferențierea poate fi 

dificilă, repetați pasul 5 timp de 30 de secunde și puneți din nou lamela în alcool etilic 70°). 
7) Spălați bine în apă distilată (de 2 ori cel puțin). 
8) Pregătiți camera de incubare din nou și introduceți lamela; puneți pe secțiune 10 picături din reactivul C și 5 de picături din 

reactivul; închideți camera de incubare și incubați în cuptor 20 de minute la 56 °C. 
9) Diferențiați în alcool etilic 95° până când substanța Nissl se colorează roz pal. 
10) Deshidratați în alcool etilic absolut, clarificați în xilen și montați. 
 
 

 
Imaginea are numai scop ilustrativ. 
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Detalii tehnice  
 

 
 
Specificațiile metodei 

Durata procedurii 20 de minute + peste noapte 

Echipament complementar Nu este necesar 

Rezultate 

Mielină: Albastru turcoaz 

Neuroni și nuclei gliali: Roz - violet 

Substanța Nissl: Roz pal 

Componente 

A) Soluție alcoolică de albastru rapid Luxol 30 ml 

B) Tampon diferențiere bazic 30 ml 

C) Soluție apoasă de violet Cresyl 30 ml 

D) Tampon de activare acid 30 ml 

Depozitare 

Depozitare Depozitați preparatul la 15-25 °C. Păstrați recipientele 
bine închise. 

Temperatura de depozitare 15 - 25°C 

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

Valabilitate 2 ani 

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