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KONGO RAUDONIS 
Pagal Highmaną 

 
 

  
Kraujagyslės 

 
 
 
 

KODAS APRAŠAS TESTŲ SKAIČIUS 
04–210822 Kongo raudonis 100 testų 

 

 
 
 
 
              

In vitro diagnostika. Medicinos priemonė                                           Gamintojas: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746 
UDI-DI: 08033976231477 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Preparatas citohistologiniams mėginiams, skirtiems optinei mikroskopijai, paruošti.  
Amiloidui audinių pjūviuose parodyti. 
 
 

PRINCIPAS 
 

Tai empirinis metodas. Iki šiol neaišku, ar ryšys tarp amiloido ir dažiklio susidaro dėl baltymų ar dėl amiloide esančio glikano, ar 
dėl abiejų. Antra vertus, visiškai aišku, kad amiloidas, nudažytas Kongo raudoniu, rodo dvejopas spindulių lūžimas 
poliarizuotoje šviesoje. Dėl šios anizotropijos manoma, kad amiloidui gali būti būdingą molekulės struktūrą, kurią išryškina 
Kongo raudonis. Remiantis Wirchowu ir Puchtleriu, amiloidas yra vienintelis komponentas žmogaus audiniuose, kurio 
histocheminės savybės gali prilygti celiuliozei, todėl tikėtina, kad dažiklis ir amiloidas susiriša vandeniliniais ryšiais, kaip tai 
vyksta celiuliozei rišantis su Kongo raudoniu. 
 
 
 

METODAS 
 

1) Įdėkite pjūvį į distiliuotą vandenį. 
2) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento A: palikite 15 minučių suveikti. 
3) Nuskalaukite distiliuotu vandeniu. 
4) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento B: palikite 30 sekundžių suveikti. 
5) Plaukite 5 minučių po tekančiu vandentiekio vandeniu. 
6) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento C: palikite 2 minutes suveikti. 
7) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento D: palikite 5 minutes suveikti. 
8) Plaukite po tekančiu vandentiekio vandeniu 5 minutes. 
9) Dehidratuokite didėjančio stiprumo alkoholiais, išryškinkite ksilenu ir uždenkite. 
 
 

 
Viršuje pateikta tik orientacinė iliustracija 
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Išsamūs techniniai duomenys  
 

 
 
Metodo specifikacijos 

Procedūros trukmė 35 min. 

Papildoma įranga Nereikia 

Rezultatai 
Amiloidas: plytinė raudona, dvejopai lūžtanti 

poliarizuotoje šviesoje 

Branduoliai: mėlyna 

Komponentai 

A) Kongo raudonio tirpalas 30 ml 

B) Šarminis diferencijuojantis buferis 30 ml 

C) Fosfato buferinis tirpalas 30 ml 

D) Mayerio hematoksilinas 30 ml 

Laikymas 

Laikymas Laikyti preparatą 15–25 °C temperatūroje. Laikyti 
talpykles sandariai uždarytas. 

Laikymo temperatūra 15–25 °C 

Stabilumas Pirmą kartą atidarytą gaminį, jeigu jis laikomas teisingai, 
galima naudoti iki tinkamumo datos. 

Tinkamumas 2 metai 

Įspėjimas 
Gaminio klasifikacija 

Gaminys skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams 
profesionalioje laboratorijoje. 
Atidžiai perskaitykite etiketėje nurodytą informaciją 
(pavojaus simbolius, rizikos ir saugos frazes) ir visada 
vadovaukitės saugos duomenų lapu. Nenaudokite, jeigu 
pirminė talpyklė pažeista. 
Sunkaus incidento atveju rekomenduojame nedelsiant 
informuoti bendrovę „Bio-Optica Milano S.p.A“ ir 
kompetentingas institucijas. 

Šalinimas Pavojingos atliekos: vadovaukitės visais valstybės ir 
regiono aplinkosaugos teisės aktais dėl atliekų šalinimo. 
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