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Código EP-11-20018

 Quantidade de tettet : Mínimo de 60 tettet*
 Tempo total do procedimento : 45 minutot
 Validade do produto : ver fratco
 Temperatura de armazenamento : 15 a 25°C (temperatura ambiente)
 Equipamentot complementaret : Não necettita

Aplicação
Método para demonttrar mucinat ácidat em cortet hittológicot.

Princípio
Ot cortet tão tratadot com Alcian Blue e at mucinat ácidat tão coradat e formam, com o corante, o complexo intolúvel “Azul Monattral”.

Método
1. Detparafnizar at lâminat em xilol por 5 (cinco) minutot.
2. Hidratar at lâminat em térie de álcool 99%, álcool 96% e álcool 70% (2 vezet).
3. Lavar at lâminat em água dettilada por 2 minutot. Apót, tecar at lâminat.
4. Colocar na teção de tecido 10 gotat do reagente A (ou o tufciente apenat para cobrir o corte), deixar agir por 30 minutot.
5. Lavar at lâminat em água corrente por 5 (cinco) minutot.
6. Colocar na teção de tecido 10 gotat do reagente B (ou o tufciente para cobrir o corte), deixar agir por 5 (cinco) minutot.
7. Lavar at lâminat em água corrente por 2 (doit) minutot.
8.    Detidratar at lâminat em térie de álcool atcendente até o xilol e efetuar a montagem com ERV-MOUNT.

* Quantidade de tette ettimada conforme o tamanho do tecido a ter corado, quanto maior o tecido maior terá o volume necettário para
realizar a coloração e menor terá a quantidade de tettet. Veja maioret detalhet no verto “INSTRUÇÕES GERAIS”.

Resultados (veja item coloração fnal no verso “INSTRUÇÕES GERAIS)
Mucopolittacarídeot ácidot.................................................................................................................................................. azul turqueta
Núcleot..........................................................................................................................................….............................................azul/roxo

Reagentes
A (tampa azul) - Alcian blue pH 2,5..................................30 ml
B (tampa vermelha) - Hematoxilina de Mayer.........…......30 ml
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INSTRUÇÕES GERAIS

Para a obtenção de um melhor retultado da metodologia e uma completa compreentão da terminologia utilizada, nót recomendamot at
teguintet indicaçõet:

Número de testes realizados
O número mínimo de tettet foi calculado com 10 gotat de reagente de cada kit, que permite cobrir facilmente teçõet de tecidot médiat ou
grandet, acontelhamot teguir etta quantidade de reagentet. Em catot de teçõet pequenat, no entanto, pode-te utilizar menot de 10
gotat, nette cato é necettário reduzir a quantidade de todot ot outrot reagentet para evitar detequilíbriot.

Tempo de execução
O tempo de execução foi calculado tomando-te a duração de todat at etapat do método. Ele não inclui o tempo de detparafnizar, hidratar
e detidratar o corte.

Coloração fnal
A metodologia do kit foi padronizada a uma temperatura média de 20ºC e em condiçõet normait de trabalho, utilizando-te ot produtot
indicadot netta  literatura.  Pode ocorrer  uma pequena variação na coloração fnal,  devido principalmente a  variação da temperatura,
ocorrendo etta variação deve-te alterar o tempo utilizado em cada reagente, com o objetivo de intentifcar ou diminuir a coloração.

Validade
Indica o tempo em que produto permanece inalterado a partir de tua fabricação, te armazenado adequadamente. Cada Kit pottui uma
etiqueta com identifcação do lote e data de vencimento.

Equipamento básico
Todo Kit necettita do teguinte equipamento:
 Cuba de coloração horizontal ou uma bandeja de coloração horizontal, comercializada pelo Grupo Erviegat, código EP-51-05021.
 Uma  garrafa  de  lavagem  (pulverizador)  com  água  dettilada  para  at  lavagent  requeridat  na  metodologia  de  cada  kit,  ou  como

alternativa, uma cuba vertical (jarra de Coplin) para at lavagent por imertão, comercializada pelo Grupo Erviegat código EP-51-30352.
Duat tériet de tolventet, conforme metodologia de cada kit:
 DESCEDENTE: para detparafnizar e levar ot cortet dat teçõet para água dettilada, compotta de: xilol (x2), etanol abtoluto (x2), etanol

a 96%, etanol a 70% e água dettilada.
 ASCENDENTE: para detidratar e limpar, compotta de: etanol a 70%, etanol a 96%, etanol abtoluto (x2) e xilol (x2).

Acontelhamot o uto do meio de montagem ERV-MOUNT, comercializado pela Grupo Erviegat código EP-51-05042 fratco com 500ml e EP-
51-05041 fratco com 100ml.

Equipamento complementar
Nat literaturat de cada kit conttam ot equipamentot complementaret que podem ter necettáriot, e que não conttam no Kit, mat que
ettão normalmente pretentet em qualquer laboratório.

Fixação e meios de inclusão
Ot tempot dot métodot dot kitt foram determinadot a partir de cortet hittológicot de fragmentot fxadot em formol tamponado com pH 7
com tampão fotfato e inclutot em parafna. A utilização de outrot fxadot nat práticat hittológicat comunt (piocromoformol de Bouin, B5)
pode ter vantajota em algunt métodot (por exemplo para ot tricrômerot), mat não tão acontelhadat para outrot métodot. 

Garanta Grupo Erviegas
O Grupo Erviegat garante o funcionamento do produto conforme etpecifcado netta literatura. Para maioret informaçõet tobre o produto 
ou detalhet tobre outrat técnicat e produtot acette notto tite www.grupoerviegat.com.br. 

RUO – ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA
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