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КОД ОПИСАНИЕ БРОЙ ТЕСТОВЕ 
04-220923 Маслено червено О 100 теста 
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Продукт за подготовка на цитохистологични проби за изследване с оптичен микроскоп.  
Препоръчителен метод за визуализиране на липиди в 5 μ замразени срезове.  
Фиксиране: препоръчително е да се използва Formal saline или фиксатор на Бейкър, за да се запазят фосфолипидите. 
 

ПРИНЦИП 
 

Разтворът на маслено червено О оцветява селективно клетъчните липиди, а разтворът на хематоксилин оцветява ядрата. 
 

МЕТОД 
 
1) Сложете срезовете в дестилирана вода. 
2) Сложете реагент A във вана Коплин и потопете предметното стъкло за 20 минути. 
3) Промийте бързо в чешмяна вода. 
4) Отцедете предметното стъкло и капнете върху среза 10 капки от реагент B: оставете да действа 30 секунди. 
5) Промийте с течаща чешмяна вода за 3 минути. 
6) Отцедете и поставете върху предметното стъкло във водна среда. 
 
Технически данни  

 
 
Спецификации за 
метода 

Продължителност на процедурата 25 минути 

Допълнително оборудване 1 стъклена вана Коплин с капак 

Резултати 
Липиди: Червено 

Ядра: Синьо 

Компоненти 
A) Разтвор на маслено червено О 100 ml 

B) Разтвор на хематоксилин 100 ml 

Съхранение 

Съхранение Съхранявайте препарата при стайна температура. 
Съхранявайте контейнерите плътно затворени. 

Температура на съхранение 15 – 25°C 

Стабилност 
След първото отваряне продуктът може да се използва 
отново до изтичане на срока на годност, ако е правилно 
съхраняван. 

Годност 2 години 

Предупреждение 

Класификация на продукта 

Продуктът е предназначен за професионална лабораторна 
употреба от медицински специалисти. 
Прочетете внимателно информацията върху етикета 
(символите за опасност и текстовете за рисковете и 
безопасността) и винаги правете справка с информационния 
лист за безопасност. Не използвайте, ако оригиналната 
фабрична опаковка е повредена. 
В случай на сериозна злополука препоръчваме незабавно да 
информирате Bio-Optica Milano S.p.A и компетентните власти. 

Изхвърляне 
Опасни отпадъци: спазвайте всички държавни и местни 
екологични разпоредби относно изхвърлянето на 
отпадъци. 

 
РЕДАКЦИЯ № ОСНОВАНИЕ ДАТА НА РЕДАКЦИЯТА 
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16.05.2022 г. 

 


