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LUXOL FAST BLUE 
Klüver Barrera 

 
 

  
Hjärna 

 
 
 
 
 

KOD BESKRIVNING ANTAL TESTER 
04-200812 Luxol Fast Blue Kluver Barrera 100 tester 

 

 
 
 
              

Diagnostik in vitro – Medicinsk enhet              Tillverkare: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD i Klass A, Förord. UE 2017/746 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
UDI-DI: 08033976231460 
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Produkt för beredning av cytohistologiska prover för optisk mikroskopi.  
För att visa myelin och fosfolipider i histologiska snitt. 
 
 
 

PRINCIP 
 

Färgämnet Luxol Fast Blue är ett derivat av tetrabenzotetrazo-porfyrin. Kluver har visat att porfyriner har en selektiv affinitet 
för myelin (se referenser). Affiniteten hos Luxol Fast Blue för centrala nervsystemet tillskrivs vanligen bindningarna den bildar 
med fosfolipida strukturer såsom lecitin och sfingomyelin. 
 
 

METOD 
 

1) Avparaffinera snittet och för det till etanol 95°. 
2) Beredning av inkubationslådan: tillsätt några droppar destillerat vatten på ett filterpapper i en Petri-skål och lägg ned 

objektglaset. Applicera 10 droppar av reagens A på objektglaset, stäng inkubationslådan och inkubera vid 56 °C i ugn över 
natten. 

3) Ta ut objektglaset ur ugnen och tvätta det med etanol 95° (kristallrester av av reagens A ska smälta). 
4) Tvätta i destillerat vatten. 
5) Applicera 10 droppar av reagens B på snittet: låt verka 30 sekunder. 
6) Differentiera i etanol 70° tills myelinfibrer blir blå mot färglös bakgrund (differentiering kan ibland vara svår: upprepa steg 5 

i 30 sekunder och återför objektglaset till etanol 70°). 
7) Tvätta väl i destillerat vatten (minst 2 gånger). 
8) Bered inkubationslådan igen och introducera objektglaset: tillsätt 10 droppar av reagens C och 5 droppar av reagens D på 

objektglaset, stäng inkubationslådan och inkubera 20 minuter vid 56 °C i ugn. 
9) Differentiera i etanol 95° tills Nissl-substans blir blekt rosa. 
10) Dehydrera i absolut etanol, klargör i xylen och montera. 
 
 

 
Bilden är endast för illustrativa ändamål. 
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Tekniska detaljer  
 

 
 
Metodspecifikationer 

Procedurtid 20 minuter + över natten 

Kompletterande utrustning Ej erforderlig 

Resultat 

Myelin: Turkosblå 

Neuroner och gliakärnor: Rosa-violett 

Nissl substans: Blekt rosa 

Komponenter 

A) Luxol fast blue Kluver Barrera 30 ml 

B) Basisk differentieringsbuffert 30 ml 

C) Kresolviolett vattenhaltig lösning 30 ml 

D) Sur aktiveringsbuffert 30 ml 

Förvaring 

Förvaring Förvara preparatet vid 15-25 °C. Håll behållare tätt 
förslutna. 

Förvaringstemperatur 15-25 °C 

Stabilitet Efter första öppning kan produkten återanvändas fram 
till utgångsdatumet, vid korrekt förvaring. 

Validitet 2 år 

Varning 

Produktklassificering 

Produkten är avsedd för professionellt laboratoriebruk av 
kvalificerad hälsovårdspersonal. 
Läs noga informationen på etiketten (farosymboler, risk- 
och säkerhetsfraser) och konsultera alltid 
säkerhetsdatabladet. Använd inte produkten om den 
primära behållaren är skadad. 
I händelse av en allvarlig olycka rekommenderar vi att du 
omedelbart informerar Bio-Optica Milano S.p.A och 
berörda myndigheter. 

Kassering Farligt preparat: följ alla nationella och lokala 
miljöbestämmelser om avfallshantering. 
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