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HistoGel

záměr použití: Thermo Scientific Richard Allan Scientific HistoGel je kompozitum vodního 
gelu vhodné pro zpracování histologických a cytologických vzorků.

dodávaný materiál: Krabička obsahuje 12 zkumavek naplněných 10ml gelu HistoGel.  Primární 
ingredience je Hydroxyethyl Agarose, který je kombinován s dalšími 
chemickými reagencemi. Tyto nejsou klasifikovány jako rizikové dle OSHA.
Další informace lze naleznout v bezpečnostním listu.

Patent Pending:
HistoGel je patentován US Patent Office #80/732,735

varování a předběžná opatření:

Cytologické vzorky musejí být ethanolem konzervované buněčné suspenze. 
Histologické vzorky mohou být buďto formalinem fixované, nebo nefixované
tkáně. Po aplikaci HistoGelu na vzorek neumisťujte do formalinové lázně, 
dokud gel neztuhne. Formalin vytvoří příčnou vazbu mezi proteiny a redukuje

  efektivitu gelu. HistoGel by měl mít formu konzistentně průhledného 
želatinového materiálu s lehce růžovou barvou. Nepoužívejte gel v případě,
že se u něj objevila plíseň, nebo další bioformace. Po otevření zkumavky 
spotřebujte max. do jednoho týdne.

skladování a stabilita:

Pokud Histogel nepoužíváte, uchovávejte jej v chladu, např. v chladničce. 
Udržujte z dosahu přímého světla. Dbejte expirační lhůty.



Instrukce k použití: cytologie

Zahrnuje cytologické vzorky: jemné jehlové aspiráty, vzorky moči, negynekologické vzorky, 
tkáňové agregáty, další typy vzorku v důsledku buněčného bloku.

1) Histogel je v pevném skupenství při pokojové teplotě. Pro použití je třeba HistoGel 
zkapalnit zahřátím na 60°C +/- 5°C. Toto lze provést:

• Mikrovlnnou aplikací při nízkém výkonu na 5-15s. Ujistěte se, že před ohříváním je 
uvolněno víčko zkumavky, aby nedošlo k prasknutí zkumavky. Obezřetně kontrolujte proces 
zkapalňování.

• Umístěte HistoGel do vroucí vody po cca 3-10 min.

2) Po zkapalnění HistoGelu můžete snížit teplotu na 50°C a gel zůstane v kapalném 
stavu. Nižší teplota umožní HistoGelu ztuhnout rychleji po aplikaci na vzorek.
Thermo Scientific Richard Allan Scientific Inkubátor pro HistoGel udrží kapalný 
stav HistoGelu po dobu práce. Zahřívá dvě zkumavky najednou. Uvolněte a sejměte 
víčko před umístěním do inkubátoru.

3) Centrifugujte vaše ethanolem zpracované buněčné suspenze.
4) Vyjměte kal z centrifugační zkumavky.
5) V závislosti na typu vašeho vzorku a osobních referencích postupujte dále takto.

Metoda centrifugace

1. Přidejte 4-6 kapek zkapalněného HistoGelu pipetou na buněčnou pelletku na spodu 
centrifugační zkumavky.

2. Zpracujte vzorek zvířením po dobu několika vteřin za účelem adekvátního a důkladného 
promíchání buněk s HistoGelem (pokud nelze aplikovat zvíření, obezřetně promíchejte 
jemným zatřesením ve zkumavce krouživým pohybem), NEBO nechte HistoGel usadit na 
dně zkumavky.

3. Nechte HistoGel ztuhnout zchlazením na pokojovou teplotu (20°C). Lze použít chladící 
desku, ledové bloky, mrazící packy, nebo přírodní vychladnutí.

4. Vyjměte pelletu HistoGelu obsahující vzorek a umístěte do HistoScreen kazety na tkáně.
5. Histologicky zpracujte pelletku Histogelu obsahující buňky jako standartní histologický 

vzorek bez obalení papírkem.



Metoda vyjmutí vzorku s Thermo Scientific Richard Allan Scientific HistoScreen Cassettes

1. Před umístěním buněčné pelletky, umístěte HistoScreen kazetu na předchlazený 
WonderBlock, nebo podobnou chladící desku k zajištění ztuhnutí gelu.

2. Vyjměte buněčnou pelletku z centrifugační zkumavky  a umístěte přímo  do HistoScreen 
kazety.

3. Aplikujte zkapalněný HistoGel pipetou tak, aby komplětně pokryl buněčnou pelletku a 
uzavřete kazetu víčkem.

4. Nechte gel ztuhnout (20°C), bez pomoci trvá cca 3 minuty.
5. Histologicky zpracutje  HistoScreen kazetu s HistoGelem, který obsahuje buněčnou pelletku 

jako standartní histologický vzorek bez obalového papírku.

Metoda vyjmutí vzorku bez HistoScreen kazety

1. K zpracování bez HistoScreen kazety, umístěte buněčnou pelletku na kousek neporézního 
filtračního papíru.

2. Pod filtrační papír umístěte chladící desku k zajištění ztuhnutí HistoGelu.
3. Aplikujte zkapalněný HistoGel pipetou tak, aby kompletně pokryl buněčnou pelletku.
4. Nechte HistoGel ztuhnout (20°C). Bez pomoci to trvá cca 3 minuty.
5. Umístěte filtrační papír s HistoGelem a buněčnou pelletkou do standartní  kazety na tkáně, 

zavřete víčko a zpracujte jako standartní histologický vzorek.
6. Po zpracování otevřete kazetu a vyjměte „knoflíček“ HistoGelu obsahující buněčnou 

pelletku. Zalijte knoflík Histogelu jako jakýkoliv jiný standartní vzorek a zajistěte správnou 
orientaci. V případě potřeby lze HistoGel seříznout žiletkou k vytvoření nové ploché strany 
pro orientaci.

7. Při řezání dbejte opatrného začátku řezání, neboť vzorek může být hned na povrchu bloku. 
Řezy lze vylepšit hydratací pomocí studené vody.



Instrukce použití pro histologii:

Histologické vzorky včetně: fragmentů tkání, jehlových biopsií, lymfatických uzlin, tkáňových 
celků, malých tepen, nervů a dalších typů vzorků, které vyžadují zvláštní manipulaci během 
histologického zpracování.

1) Histogel je v pevném skupenství při pokojové teplotě. Pro použití je třeba HistoGel 
zkapalnit zahřátím na 60°C +/- 5°C. Toto lze provést:

• Mikrovlnnou aplikací při nízkém výkonu na 5-15s. Ujistěte se, že před ohříváním je 
uvolněno víčko zkumavky, aby nedošlo k prasknutí zkumavky. Obezřetně kontrolujte proces 
zkapalňování.

• Umístěte HistoGel do vroucí vody po cca 3-10 min.

2) Po zkapalnění HistoGelu můžete snížit teplotu na 50°C a gel zůstane v kapalném 
stavu. Nižší teplota umožní HistoGelu ztuhnout rychleji po aplikaci na vzorek.
Thermo Scientific Richard Allan Scientific Inkubátor pro HistoGel udrží kapalný 
stav HistoGelu po dobu práce. Zahřívá dvě zkumavky najednou. Uvolněte a sejměte 
víčko před umístěním do inkubátoru.

3) V závislosti na druhu vašeho vzorku a osobních referencích, postupujte následovně.

Vyjmutí vzorku s kazetami HistoScreen

1. Před umístěním vzorku položte HistoScreen kazetu na povrch před-chlazené desky, např. 
Thermo WonderBlock, zajistíte tak ztuhnutí gelu.

2. Umístěte vzorek přímo do HistoScreen kazety s požadovanou orientací.
3. Aplikujte zkapalněný Histogel pomocí pipety tak, aby kompletně pokryl vzorek a uzavřete 

víčko.
4. Nechte HistoGel ztuhnout (20°C). Trvá to cca 3 minuty bez pomoci chlazením.
5. Zpracujte HistoScreen kazetu s HistoGelem a vzorkem pomocí standartního zpracování 

histologií.



Vyjmutí vzorku bez HistoScreen kazet

1. Ke zpracování bez HistoScreen kazet umístěte vzorek na kousek neporézního filtračního 
papíru s požadovanou orientací.

2. Pod filtrační papír umístěte chladící desku k umožnění tuhnutí HistoGelu.
3. Aplikujte kapalný HistoGel pomocí pipety na vzorek tak, aby jej kompletně pokryl.
4. Nechte HistoGel ztuhnout (20°C). To trvá cca 3 minuty bez pomoci chlazení.
5. Umístěte neporézní filtrační papír s HistoGelem a vzorkem  do standartní kazety na tkáně, 

uzavřete víčko a zpracujte vzorek pomocí standartního postupu při zpracování histologií.
6. Po zpracování otevřete kazetu a vyjměte „knoflík“ HistoGelu obsahující vzorek. Zalijte 

knoflík HistoGelu jako standartní vzorek a zajistěte správnou orientaci. Pokud je třeba, 
HistoGel je možno zkrojit žiletkou pro novou plochu k správné orientaci.

7. Při řezání dbejte opatrného začátku řezu, neboť fragmenty tkáně mohou být již na povrchu 
bloku. Řezání lze vylepšit zvlhčením studenou vodou.

Objednávací informace

HistoGel Starter Kit* SKHG-4000-1
GistoGel Vial 10ml 12cs. HG-4000-012
HistoGel Vial 10ml 144cs. HG-4000-144
WonderBlock Aluminium Cooling Block WB-4010-1
Dry Bath Incubator DBH-4020-1L
Pipety 2ml 500pcs PP-4030-500

*Starter Kit obsahuje: 12x zkumavka včetně 10ml HistoGelu, dva WonderBlock chladící bloky, Dry 
Bath Inkubátor a 500 pipet.


