Haema Quick-Stain
Diff-Quick LT-SYS

®



krótki czas barwienia – gotowe w ciągu 1 minuty



dobre barwienie różnicujące



stała, powtarzalna jakość barwienia



uzyskiwany efekt odpowiada metodzie Pappenheima



idealnie nadaje się do hematologii, cytologii i histologii



długa trwałość odczynników gwarantuje ich ekonomiczne
użytkowanie

LT-SYS

®

dobry stosunek ceny
do jakości
maksymalny efekt przy
minimalnych kosztach

LT 005

Haema Quick Stain Set
po 100 ml utwalacza, barwnika I i II

LT 001

Haema Quick Stain Set
po 500 ml utwalacza, barwnika I i II

LT 002
LT 002

Haema Quick Stain, utrwalacz
Haema Quick Stain, utrwalacz

LT 003

Haema Quick Stain, barwnik I (czerwony)

2,5 l

LT 004

Haema Quick Stain, barwnik II (niebieski)

2,5 l

Prosimy o kontakt na: info@lt-sys.de

2,5 l
1000 ml

www.lt-sys.de
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INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAWU
DO BARWIENIA PREPARATÓW
HAEMA QUICK STAIN
Diagnostika und Laborbedarf
Beratung ⋅ Schulung ⋅ Kundendienst

ZASTOSOWANIE
Zestaw barwników do szybkiego barwienia rozmazów
hematologicznych oraz innych próbek klinicznych.
Odczynniki do diagnostyki in vitro.
ODCZYNNIKI
LT 001

LT 002
LT 003
LT 004
LT 005

Haema Quick Stain
Utrwalacz, barwnik I, czerwony
i barwnik II, niebieski, 3 x 500 ml
Haema Quick Stain
2, 5 l utrwalacz
Haema Quick Stain
2, 5 l barwnik I, czerwony
Haema Quick Stain
2, 5 l barwnik II, niebieski
Haema Quick Stain
Utrwalacz, barwnik I, czerwony
i barwnik II, niebieski, 3 x 100 ml

ZASADA DZIAŁANIA
Haema Quick Stain jest systemem barwienia ró nicuj cego
komórek krwi, który ł czy polichromi i jako ć systemów
klasycznych z bardzo szybkim czasem wykonania (trójstopniowe
barwienie zajmuj ce ł cznie ok. 15 sekund).
Dzi ki barwnikom reaguj cym zasadowo (azur) lub kwa no
(eozyna) składniki komórkowe zostaj wybarwiane na ró ny
kolor. Sposób wybarwienia zale y od wielu czynników jak pH,
zawarto ć barwników, ilo ć substancji buforowych, czasu
barwienia oraz utrwalania.
Barwienie za pomoc odczynników Haema Quick Stain pozwala
uzyskać podobny efekt jak barwienie metod Pappenheima.
Podstawow zalet u ycia Haema Quick Stain jest zdecydowanie
krótszy czas barwienia (barwienie 3-stopniowe po 5 s).
U ycie Haema Quick Stain umo liwia jednoczesne wybarwienie
znacznej ilo ci preparatów. Dlatego wietnie nadaje si zarówno
do du ych laboratoriów jak i niewielkich praktyk.
PRZYGOTOWANIE I TRWAŁO Ć
Wszystkie roztwory s gotowe do u ycia.
Je eli roztwory s przechowywane w temperaturze od +15oC do
+25oC, odczynniki pozostaj stabilne a do upływu terminu
wa no ci podanego na etykiecie.
Butelki musz być cały czas szczelnie zamkni te.
Kuwety, w których przechowywane s barwniki powinny być
przykryte. W szczególno ci dotyczy to kuwety z utrwalaczem.
Szczelne zamkni cie kuwet chroni roztwory przed parowaniem,
które mo e prowadzić do zmian kolorów barwienia.

PRÓBKI DO BARWIENIA
Krew t tnicza lub ylna, pobrana na EDTA.
Krew kapilarna powinna być wykorzystana do barwienia tak
szybko jak to mo liwe.
Stabilno ć krwi pobranej na EDTA w temperaturze
od +15oC do +25oC: 24 h.
Dłu sze przechowywanie (+2oC - +8oC) wymaga ostro no ci oraz
wcze niejszego dokładnego wymieszania próbki.
Barwić t metod mo na równie szpik kostny pobrany metod
punkcji mostkowej oraz inne próbki kliniczne takie jak zeskrobiny
oraz wypłuczyny.
DODATKOWY SPRZ T POTRZEBNY DO BARWIENIA
3 komory do barwienia preparatów (nr kat. L200080)
1 tacka ze stali nierdzewnej (nr kat. 27010)
Woda destylowana (nr kat. L290500)
Szkiełka podstawowe (nr kat. L016010)
Szkiełka nakrywkowe (nr kat. L016120)
Olejek immersyjny (nr kat. L016500)
Mikroskop z obiektywem
do ogl dania pod imersj (nr kat. L010100)
PRZYGOTOWANIE PRÓBEK
Wszystkie rozmazy powinny być przygotowane standardow
technik , a nast pnie wysuszone na powietrzu.
PROCEDURA BARWIENIA
1. Zanurz szkiełko na 5 sekund w roztworze utrwalacza (5 x 1
sekunda), a nast pnie pozwól, by nadmiar roztworu spłyn ł.
2. Zanurz szkiełko na 5 sekund w roztworze barwi cym I
(czerwony) (5 x 1 sekunda), a nast pnie pozwól, by nadmiar
roztworu spłyn ł.
3. Zanurz szkiełko na 5 sekund w roztworze barwi cym II
(niebieski) (5 x 1 sekunda), a nast pnie pozwól, by nadmiar
roztworu spłyn ł.
4. Na koniec opłucz szkiełko w wodzie destylowanej i zostaw do
wysuszenia.
W przypadku ch ci uzyskania bardziej intensywnych kolorów
nale y zwi kszyć liczb zanurze szkiełka w roztworach
barwi cych I i II. W przypadku ch ci uzyskania mniej
intensywnych kolorów nale y zmniejszyć liczb zanurze szkiełka
w roztworach barwi cych I i II. W celu zwi kszenia intensywno ci
zabarwienia eozynofili nale y zwi kszyć liczb zanurze szkiełka
w roztworze barwi cym I. W celu zwi kszenia intensywno ci
zabarwienia bazofili nale y zwi kszyć liczb zanurze szkiełka w
roztworze barwi cym II.

W celu utrzymania stałego poziomu barwnika w kuwetach nale y
regularnie uzupełniać braki. Od czasu do czasu nale y wymienić
cał zawarto ć kuwety.

Strona 2 å

Strona -2WYNIKI BARWIENIA
Erytrocyty
Trombocyty
Leukocyty
(wieloj drzast
e neutrofile)

Eozynofile
Bazofile
Monocyty
Limfocyty
Komórki
bakterii
Przestrzenie
mi dzy
komórkami

Ró owe a do ółtawo-czerwonych.
Fioletowe a do purpurowych ziarnisto ci.
J dra ciemno-niebieskie, cytoplazma bladoró owa, ziarnisto ci czerwonawe a do
fioletowych.
J dra niebieskie, cytoplazma niebieska,
ziarnisto ci czerwone a do czerwonopomara czowych.
J dra purpurowe a do ciemno-niebieskich,
ziarnisto ci ciemno-niebieskie a do czarnych.
J dra fioletowe, cytoplazma szaro-niebieska
a do koloru dymu.
J dra niebiesko-fioletowe, cytoplazma bł kitna.
Niebieskie.

Prze roczyste.

RODKI OSTRO NO CI
W celu unikni cia bł dów barwienie powinno być wykonywane
przez wykwalifikowany personel.
W trakcie stosowania powinny musz być przestrzegane lokalne
przepisy dotycz ce jako ci i bezpiecze stwa pracy.

OZTRZE ENIA!!!
1. Roztwór barwi cy wykonany jest na bazie metanolu, w
zwi zku z czym jest łatwopalny oraz toksyczny w przypadku
zainhalowania go lub połkni cia.
2. Roztwór barwi cy I zawiera NaN3 (azydek sodu) jako rodek
konserwuj cy.
3. W trakcie stosowania nale y przestrzegać rodków
ostro no ci post powania z odczynnikami laboratoryjnymi.
4. Odpady powinny być usuwane zgodnie z lokalnymi
przepisami.
SKŁAD
Roztwór utrwalaj>cy
Metanol
Bł kit metylenowy
Roztwór barwi>cy I
Bufor fosforanowy
Eozyna
Detergenty
Roztwór barwi>cy II
Bufor fosforanowy
Azur

Do ogl dania zabarwionych preparatów powinien być stosowany
mikroskop wyposa ony zgodnie ze standardami.
W trakcie barwienia preparatów powinny być zachowane wszelkie
rodki ostro no ci maj ce na celu ochron przed zaka eniem
zgodnie z wytycznymi danego laboratorium.
OGRANICZENIA PROCEDURALNE
Rozmazy do barwienia powinny być przygotowywane w
prawidłowy sposób. Unikalny podział barwników w systemie
Haemacolor daje u ytkownikowi mo liwo ć zmiany ilo ci
zanurze barwionego preparatu w roztworach barwi cych I i II, co
pozwala na uzyskanie ró nych efektów je eli chodzi o odcienie i
intensywno ć barwienia. Jednak nigdy nie nale y zanurzać
preparatu krócej ni 3 pełne sekundy. Haema Quick Stain jest
barwnikiem na bazie wody, w zwi zku z czym cz ci komórek
rozpuszczalnych w wodzie barwi si w tej metodzie inaczej ni za
pomoc alkoholowego barwnika w metodzie Pappenheima.
Fenomen ten jest najłatwiej zauwa alny w trakcie barwienia
bazofilów. Granulocyty widoczne s wtedy jako cz ciowo
„wypłukane” lub rozpuszczone. Je eli podejrzewamy obecno ć
bazofilów, preparat powinien zostać zabarwiony metod
Pappenheima (barwnik Giemzy oraz May-Grunwalda).
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