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HISTOLS®-RESISTANT AEC
Kromogén/Szubsztrát Rendszer bármely fedő médiumhoz
Katalógus # 30015.K vagy .M (Medium)

ALKALMAZÁS

• In  Vitro: Ez  a  termék  kvalitatív 
immunhisztokémiai  alkalmazásra  javasolt 
ép és daganatos, fagyasztott és formalin-
fixált,  paraffinba  ágyazott  szövettani 
metszetek fénymikroszkópos értékelésre.

• Leírás:
A  HISTOLS®-  RESISTANT  AEC 
Kromogén/Szubsztrát  rendszer 
peroxidázzal (HRP) jelölt előhívó reagens 
használata  esetén  alkalmazható.
Az  AEC  (3-amino-9-etilkarbazol)  a 
másodlagos  antitest  enzim-komplexével 
reagálva vörösesbarna jelet eredményez. 
Az  így  képződött  csapadék  nem  oldódik 
vízben és szerves oldószerekben, így ez a 
kromogén/szubsztrát  rendszer  a  vizes 
alapú  és  az  általánosan  használt 
permanens  fedőanyagokkal  egyaránt 
alkalmazható. 

TERMÉK TARTALMA

30015.K:  HISTOLS®-RESISTANT  AEC 
2000 tesztre
30015.M:  HISTOLS®-RESISTANT  AEC 
500-700 tesztre

 
● Reagens 1 (koncentrált puffer)
● Reagens 2 (stabilizáló)
● Reagens 3 (kromogén)
● Reagens 4 (szubsztrát)
● Keverő flakon

MIKROBIOLÓGIAI ÁLLAPOT

● Sterilitás: A termék nem steril

MÓDSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK

A  munkaoldatot  frissen  készítsük  el  a 
felhasználás napján, az így elkészült oldat 
2 – 8  °C-on, sötét helyen tárolva  12 órán 
át  stabil.  A  felhasználásra  nem  került 
maradék  oldat  veszélyes  hulladékként 
kezelendő. 

HASZNÁLAT

Munkaoldat elkészítése:
● 5 ml desztillált vízhez:

● 3 csepp – Reagens 1
● 2 csepp – Reagens 2
● 2 csepp – Reagens 3
● 2 csepp – Reagens 4

● Alaposan keverjük össze. Fenti arányokat 
megtartva kisebb mennyiség is készíthető.

● A  metszeteket  10-20  percig  inkubáljuk, 
ellenőrizzük a jel erősségét mikroszkóppal.

● Desztillált  vízben  mosva  a  metszeteket 
állítsuk le a folyamatot, majd folytassuk a 
szokásos kontrasztfestési eljárással.

● Víztelenítsünk  alkohollal  majd  derítsünk 
xilollal. 

● Végül  permanens  fedőanyaggal  fedjük  a 
metszeteket.

TÁROLÁS ÉS STABILITÁS

A  reagens  stabil  sötét  helyen,  2-8  °C 
között  tárolva.  Nem  használható  a 
termékcímkén feltüntetett lejárati időn túl.
Ha  a  termék  nem  az  előírásoknak 
megfelelően  tárolt,  alkalmazhatóságát  a 
felhasználónak kell meghatároznia.

C-erbB-2/HER2/neu (A24-V), emlőrák,
HISTOLS®-RESISTANT AEC

kromogén/szubsztrát Rendszert és 
permanens fedőanyagot használva
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