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NITRO KÉK TETRAZÓLIUM 
 
 
 

 
A kép illusztrációs célokat szolgál 

 

 
 
 
 

KÓD LEÍRÁS TESZTSZÁM 
04-253031 Nitro kék tetrazólium 5 készítmény 150 ml-es 

 

 
 
 
              

In vitro orvosdiagnosztikai eszköz                 Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD az A osztályban, Reg EU 2017/746  
UDI-DI: 08033976239961 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
A miokardium infarktus által érintett területei időrendi sorban egy sorozat post mortem elváltozást mutatnak. Az akut eseményt 
követő első 6-12 órában a mikokardiális infarktus általában sem makroszkópikusan, sem mikroszkópikusan nem észlelhető. Az 
ischaemiás izom azonban a friss mintán kimutatható az oxidációs aktivitásában beállt veszteség nitro kék tetrazóliumos 
megjelenítésével: az infarktus által érintett zóna nem mutat elszíneződést. 
 

ELV 
 

Amikor szöveti szinten enzimes alapú vagy más természetű oxidációs reakciók jönnek létre, a tetrazóliumos sók H2 
elfogadóként működve lecsökkennek, erősen színezett formációknak adva helyet. 
 

MÓDSZER 
 

Használatra kész 150 ml oldat elkészítéséhez: 
1) Egy megfelelő térfogatú és méretű tartályba töltse be az A, B, C reagensek teljes tartalmát. Röviden keverje össze 
2) Merítse a szívmintát a létrejött oldatba, és inkubálja 37 °C-on 2030 percig. 
3) Mossa le forrásvízben, és figyelje meg a mintát: az infarktus által érintett terület halvány, nem színeződött el. 
 
Részletezés  

A módszer jellemzői 

Kivitelezési idő 30 perc 

Kiegészítő felszerelés Kályha 

Eredmények Az infarktusos terület fakónak látszik, nem színes 

Reagensek 

A) Nátrium-laktát oldat 5 x 50 ml 

B) Nátrium-szukcinát oldat 5 x 50 ml 

C) Tetrazólium nitro kék oldat 5 x 50 ml 

Tárolás 

Tárolás Tárolja a preparátumot 2-8 °C-on. Tartsa jól lezárva a 
tárolóedényeket.  

Tárolási hőmérséklet: 2-8 °C 

Stabilitás 
Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárat 
időpontjáig jónak és újra használhatónak kell minősíteni, 
amennyiben helyesen tárolják. 

Érvényességi idő 2 év 

Figyelmeztetések és 
óvintézkedések 

A termékek besorolása 

A termék egészségügyi szakemberek által történő, professzionális 
laboratóriumi használatra készült. 
A termék osztályba sorolása szerint veszélyes. 
Figyelmesen olvassa el a címkén található információkat 
(veszélyszimbólumok, kockázati és biztonsági mondatok), és 
mindig olvassa el a biztonsági adatlapot. Ne használja sérült 
elsődleges tartóedény esetén. 
Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano spa és az 
illetékes hatóságok haladéktalan tájékoztatása. 

Hulladékba helyezés Veszélyes hulladék; adja le erre specializálódott és felhatalmazott 
cégeknek, az érvényes törvényi előírások szerint. 

 
FELÜLV. SZ. INDOKLÁS KÖZZÉTÉTEL NAPJA 

001 Megfelel a 746 IVDR rendeletnek 16/05/2022 

 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it

