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KONGO PUNANE 
Highmani värvimiskomplekt 

 
 

  
Veresoon 

 
 
 
 

KOOD KIRJELDUS KATSE NUMBER 
04-210822 Kongo punane 100 katset 

 

 
 
 
              

In vitro diagnostiline – meditsiiniseade               Tootja: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD klass A, määrus (EL) 2017/746 
UDI-DI: 08033976231477 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Toode tsütohistoloogiliste proovide ettevalmistamiseks optilise mikroskoopia jaoks.  
Meetod amüloidi näitamiseks koelõikudes. 
 
 

PÕHIMÕTE 
 

See on empiiriline meetod. Siiani on kaheldav, kas amüloidi ja värvaine vahelise seose teke on tingitud valkudest või amüloidis 
sisalduvast glükaanist või isegi mõlemast. Vastupidiselt eelnevale on kindel, et Kongo punasega värvitud amüloidil on 
polariseeritud valguses nähtav kaksikmurdumine. Selle anisotroopia põhjal on järeldatud, et amüloidil võib olla sisemine 
molekulaarne ülesehitus, mida rõhutab Kongo punane. Virchow ja Puchtleri järgi on amüloid inimkudedes ainus komponent, 
mille histokeemilisi omadusi saab võrrelda tselluloosi omadega; seetõttu on oletatud, et värvaine ja amüloid on seotud 
vesiniksidemetega, nagu see juhtub tselluloosi ja Kongo punase vahelise seosega. 
 
 
 

MEETOD 
 

1) Pange proovilõik destilleeritud vette. 
2) Pange proovilõigule 10 tilka reaktiivi A: laske 15 minutit mõjuda. 
3) Loputage destilleeritud vees. 
4) Pange proovilõigule 10 tilka reaktiivi B: laske 30 sekundit mõjuda. 
5) Peske 5 minutit voolava kraanivee all. 
6) Pange proovilõigule 10 tilka reaktiivi C: laske 2 minutit mõjuda. 
7) Pange proovilõigule 10 tilka reaktiivi D: laske 5 minutit mõjuda. 
8) Peske voolava kraanivee all 5 minutit. 
9) Veetustage astmeliselt etanooliga: puhastage ksüleeniga ja kinnistage. 
 
 

 
Pilt on illustratiivse tähendusega 
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Tehnilised andmed  
 

 
 
Meetodi 
spetsifikatsioonid 

Protseduuri kestus 35 minutit 

Lisaseadmed Pole vajalikud 

Tulemused 
Amüloid: telliskivipunane, polariseeritud valguses 

kaksikmurdunud 

Tuumad: sinine 

Koostisosad 

A) Kongo punase lahus 30 ml 

B) Leeliseline diferentseerimispuhver 30 ml 

C) Fosfaatpuhverlahus 30 ml 

D) Mayeri hematoksüliin 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUUDATUSE NR PÕHJUS MUUDATUSE KUUPÄEV 
001 Määruse (EL) 2017/746 (IVDR) kohandamine 16/05/2022 

 


