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Vase sangvine 

 
 
 

COD DESCRIERE NUMĂR TESTE 
04-210822 Roșu Congo 100 de teste 
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Produs pentru prepararea probelor cito-histologice pentru microscopie optică.  
Metodă pentru a evidenția amiloidul din secțiunile de țesut. 
 
 

PRINCIPIUL 
 

Aceasta este o metodă empirică. Este încă incert dacă formarea legăturii dintre amiloid și colorant se datorează proteinelor sau 
glicanului din amiloid, sau chiar ambelor. Din contră, este sigur că amiloidul colorat cu roșu Congo prezintă refracție dublă 
marcată la lumină polarizată. Din această anizotropie s-a dedus că amiloidul este singura componentă din țesuturile umane 
care au o organizare moleculară intrinsecă care este evidențiată de roșul Congo. Conform Wirchow și Puchtler, amiloidul este 
singura componentă din țesuturile umane ale cărei caracteristici histochimice pot fi comparate cu cele ale celulozei; prin 
urmare, s-a presupus că respectivul colorant și amiloidul sunt legate prin legături de hidrogen, la fel cum se întâmplă cu 
legătura dintre celuloză și roșul de Congo. 
 
 
 

METODA 
 

1) Introduceți secțiunea în apă distilată. 
2) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul A; lăsați să acționeze 15 minute. 
3) Clătiți în apă distilată. 
4) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul B; lăsați să acționeze 30 de secunde. 
5) Spălați 5 minute sub apă curgătoare de la robinet. 
6) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul C; lăsați să acționeze 2 de minute. 
7) Puneți pe secțiune 10 picături din reactivul D; lăsați să acționeze 5 minute. 
8) Albăstriți în apă curgătoare de la robinet 5 minute. 
9) Deshidratați în alcooli cu concentrație crescătoare; clarificați în xilen și montați. 
 
 

 
Imaginea are numai scop ilustrativ. 
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Detalii tehnice  
 

 
 
Specificațiile metodei 

Durata procedurii 35 minute 

Echipament complementar Nu este necesar 

Rezultate 
Amiloid: Roșu cărămiziu, refracție dublă la 

lumină polarizată 

Nuclei: Albastru 

Componente 

A) Soluție de roșu Congo 30 ml 

B) Tampon diferențiere alcalin 30 ml 

C) Soluție tampon fosfat 30 ml 

D) Hematoxilină Mayer 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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