
     
 
               Adatlap  

                Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Telefon +39 02.21.27.13.1 - Fax Olaszország +39 02.21.53.000 - Fax export +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

1 

 
 
 

GROCOTT 
Mikrohullámú sütőkhöz készült változat 

 
 

 
Tüdő  

 

 
 
 
 

KÓD LEÍRÁS TESZTSZÁM 
04-043823W Grocott 40 db 40 ml-es készítmény, legfeljebb 120 teszthez 

 

 
 
 
 
              

In vitro orvosdiagnosztikai eszköz                               Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD az A osztályban, Reg. EU 2017/746 
UDI-DI: 08033976230807 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. 
A gombák szövetmetszeten történő megjelenítésére alkalmazott módszer. 
 
 

ELV 
 

A legtöbb gombában a sejtfal kitinből áll, ami egy N-acetil-glükozamin polimer, amelyhez D-glükóz, D-mannóz polimereket, 
fehérjéket és lipideket lehet társítani. 
A perjódsav hat a poliszacharid láncban található glikol- és glükozamincsoportokra, aldehidcsoportokra oxidálva azokat az abból 
következő láncmegszakadással. Az ezüst-klorid, amely az ezüst-meténamin komplex részét képezi, ezután fémezüstre 
redukálódik az új aldehidcsoportok által, és ily módon láthatóvá válik. 
 
 

FIGYELMEZTETÉSEK 
 

A reakció sikeres kimenetele a következő szabályok lelkiismeretes betartásától függ: 
- ne szennyezze be a metszetet és a tárgylemezt nem patogén gombákkal (csak kesztyűvel kezelje, ne tegye ki a készítményt 
levegőnek) 
- mindig frissen desztillált vizet használjon 
- csak alaposan megtisztított üveg eszközöket használjon 
- kerülje a porlerakódást a metszeteken 
- soha ne engedjen fémes anyagokat (fogók stb.) érintkezésbe lépni az oldatokkal. 
 

 
MÓDSZER 

 
1) Helyezze a metszetet desztillált vízbe. 
2) Helyezzen a metszetre 10 csepp A reagenst, hagyja hatni 20 percig. 
3) Mossa le néhány másodpercig folyó vízben. 
4) Helyezzen a metszetre 10 csepp B reagenst: hagyja hatni 1 percig. 
5) Mossa 5 percig forrásvízben. 
6) Mossa le három váltás desztillált vízzel. 
7) Egy 50 ml-es függőleges szövettani tálba (Coplin) öntsön 40 ml desztillált vizet, és adjon hozzá ebben a sorrendben: 30 csepp 
C reagenst, 15 csepp D reagenst, 20 csepp E reagenst. Keverje meg rövid ideig egy előzetesen desztillált vízben megmosott 
üvegpálcával. 
8) Helyezze a tárgylemezeket az edénybe, és tegye 1 percre 500 watton a mikrohullámú sütőbe. 
9) Vegye ki a csészét a kemencéből, és hagyja hűlni 5 percig. 
10) Mossa le 6 váltás desztillált vízzel. 
11) Helyezzen a metszetre 10 csepp F hatóanyagot: hagyja hatni 3 percig. 
12) Öblítse desztillált vízben. 
13) Helyezzen a metszetre 10 csepp G reagenst, hagyja hatni 5 percig. 
14) Mosás forrásvízben. 
15) Helyezzen a metszetre 10 csepp H reagenst, hagyja hatni 30 másodpercig. 
16) Szárítsa ki az alkoholok emelkedő sorozatával; xilénnel és balzsammal. 
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Részletezés  
 

A módszer jellemzői 

Kivitelezési idő 50 perc 

Kiegészítő felszerelés Fokbeosztásos henger, üvegpálca, kemence 

Eredmények 

Gombák: Jól láthatóan feketén kirajzolódnak 

Mucinok: Sötétszürke 

Háttér: Zöld 

Reagensek 

A) Perjódsav oldat 30 ml 

B) Nátrium-biszulfit oldat 30 ml 

C) Hexametilén-tetramin oldat 30 ml 

D) Ezüstnitrát oldat 30 ml 

E) Nátrium-borát oldat 30 ml 

F) Arany klorid oldat 30 ml 

G) Nátrium-tioszulfát oldat 30 ml 

H) Fényes zöld oldat 30 ml 

Tárolás 

Tárolás Tárolja a preparátumot 2-8 °C-on. Tartsa jól lezárva a 
tárolóedényeket.  

Tárolási hőmérséklet: 2–8 °C 

Stabilitás 
Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárat 
időpontjáig jónak és újra használhatónak kell minősíteni, 
amennyiben helyesen tárolják. 

Érvényességi idő 1 év 

Figyelmeztetések és 
óvintézkedések 

A termékek besorolása 

A termék egészségügyi szakemberek által történő, 
professzionális laboratóriumi használatra készült. 
A termék osztályba sorolása szerint veszélyes. 
Figyelmesen olvassa el a címkén található információkat 
(veszélyszimbólumok, kockázati és biztonsági mondatok), és 
mindig olvassa el a biztonsági adatlapot. Ne használja sérült 
elsődleges tartóedény esetén. 
Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano spa és az 
illetékes hatóságok haladéktalan tájékoztatása. 

Ártalmatlanítás 
Veszélyes hulladék; adja le erre specializálódott és 
felhatalmazott cégeknek, az érvényes törvényi előírások 
szerint. 

 
 
 

FELÜLV. SZ. INDOKLÁS KÖZZÉTÉTEL NAPJA 

001 Megfelel a 746 IVDR rendeletnek 16/05/2022 
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