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Canetas para imunohistoquímica 

Notas gerais 

As canetas para imunohistoquímica encontram aplicação nas colorações de imunohistoquímica e com os kits 

de colorações especiais Bio-Optica. 

Fabricante: Daido Sangyo CO., LTD. - Tokyo. Japan 

Distribuidor: Bio-Optica Milano S.p.A. 

Código Descrição Cor Diâmetro da ponta 

11-100 A - PapPen (super pap pen) Neutro 5 mm 

11-100M A - PapPen mini Neutro 2 mm 

Características técnicas e funcionais 

As canetas A - PapPen depõem um filme ceroso hidro-repelente útil para delimitar a área de coloração. Antes 

da utilização, mantenha a caneta A - PapPen na posição vertical e prima ligeiramente, evitando que o líquido 

ceroso saia excessivamente, mas certificando-se de que aflui à ponta. Em caso de saídas excessivas, limpe 

a ponta com um pano. 

No caso de secções em parafina, desparafine conforme o habitual, hidrate as secções com água e, depois, 

seque a parte de lâmina que circunda a secção; aplique o filme ceroso com a caneta e deixe secar à 

temperatura ambiente. O filme repelente pode ser removido com xileno. 

A caneta A - PapPen apresenta as seguintes vantagens relativamente a uma caneta tradicional para imuno-

histoquímica: 

� a caneta escreve directamente na lâmina molhada;

� o filme ceroso resiste a 120°C;

� também é utilizável com colorações que prevêem a utilização de microondas e hibridação in situ.

Nota : no caso de secções de crióstato, lave previamente as lâminas com xileno ou trate-as com albumina 

glicerinada ou polilisina. 

Para mais informações sobre a toxicidade, modos de conservação e eliminação que o preparado possa apresentar, está disponível a 

respectiva ficha de segurança. 

Prazo de validade: não aplicável. 




