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GROCOTT 
Versão para forno micro-ondas 

 
 

 
Pulmão  

 

 
 
 
 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÚMERO DE TESTES 
04-043823W Grocott 40 processamentos de 40 ml para um máximo de 120 testes 

 

 
 
 
 
              

Dispositivo médico – diagnóstico in vitro                                                   Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD em Classe A, Reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230784 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Preparado para o processamento de amostras cito-histológicas a examinar em microscopia ótica. 
Método usado para a visualização de fungos em secções de tecido. 
 
 

PRINCÍPIO 
 

Na maior parte dos micetes, a parede celular é constituída por quitina, um polímero da N-acetilglucosamina, a que podem ser 
associados polímeros de D-glucose, de D-manose, proteínas e lípidos. 
O ácido periódico atua sobre os grupos glicólicos e glicoamínicos presentes na cadeia polissacarídea oxidando-os em grupos 
aldeídicos com a consequente ruptura da cadeia. O cloreto de prata, que faz parte do complexo prata-metenamina, é, assim, 
reduzido a prata metálica por estes novos grupos aldeídicos tornando-se, desta forma, visível. 
 
 

ADVERTÊNCIAS 
 

O êxito da reação depende do cumprimento rigoroso das normas seguintes: 
- evite contaminar a secção e a lâmina porta-objetos com fungos não patogénicos (manuseie apenas com luvas, não deixe o 
preparado exposto ao ar) 
- utilize sempre água destilada recente 
- use apenas material de vidro rigorosamente limpo 
- evite a acumulação de pó nas secções 
- nunca coloque objetos metálicos (pinças, etc.) em contacto com as soluções. 
 

 
MÉTODO 

 
1) Hidrate a secção com água destilada. 
2) Deite na secção 10 gotas do reagente A: deixe atuar durante 20 minutos. 
3) Lave em água corrente durante alguns segundos. 
4) Deite na secção 10 gotas do reagente B: deixe atuar durante 1 minuto. 
5) Lave em água de nascente durante 5 minutos. 
6) Lave em quatro mudas de água destilada. 
7) Numa tina vertical para histologia de 50 ml (Coplin) introduza 40 ml de água destilada e adicione em sequência: 30 gotas do 
reagente C, 15 gotas do reagente D, 20 gotas do reagente E. Agite alguns instantes com uma vareta de vidro previamente lavada 
em água destilada. 
8) Introduza as lâminas na tina e ponha no forno micro-ondas a 500 watts durante 1 minuto. 
9) Retire a tina do forno e deixe arrefecer durante 5 minutos. 
10) Lave em 6 mudas de água destilada. 
11) Deite na secção 10 gotas do reagente F: deixe atuar durante 3 minutos. 
12) Enxagúe em água destilada. 
13) Deite na secção 10 gotas do reagente G; deixe atuar durante 5 minutos. 
14) Lavagem em água de nascente. 
15) Deite na secção 10 gotas do reagente H: deixe atuar durante 30 segundos. 
16) Desidrate através da série ascendente dos alcoóis; xileno e bálsamo. 
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Especificações  
 

Especificações do 
método 

Tempo de execução 50 minutos 

Equipamento complementar Cilindro graduado, vareta de vidro, estufa 

Resultados 

Fungos: Nitidamente delineados a preto 

Mucinas: Cinza escuro 

Fundo: Verde 

Reagentes 

A) Solução de ácido periódico 30 ml 

B) Solução de bissulfito de sódio 30 ml 

C) Solução de hexametilentetramina 30 ml 

D) Solução de nitrato de prata 30 ml 

E) Solução de tiossulfato de sódio 30 ml 

F) Solução de cloreto de ouro 30 ml 

G) Solução de tiossulfato de sódio 30 ml 

H) Solução de luz verde 30 ml 

Conservação 

Armazenamento Conserve o preparado a 2-8°C. Mantenha as embalagens 
devidamente fechadas.  

Temperatura de armazenamento: 2-8°C 

Estabilidade 
Após a primeira abertura, o reagente deve considerar-se válido 
e reutilizável até à data de validade indicada, desde que seja 
corretamente conservado. 

Validade 1 ano 

Advertências e 
precauções 

Classificação do produto 

O produto destina-se à utilização profissional de laboratório 
para profissionais de saúde. 
O produto é classificado como perigoso. 
Leia atentamente as informações contidas na etiqueta 
(símbolos de perigo, frases de risco e de segurança) e consulte 
sempre a ficha de segurança. Não utilize caso a embalagem 
primária esteja danificada. 
É recomendável, em caso de incidente grave, de informar 
imediatamente a Bio-Optica Milano spa e as autoridades 
competentes. 

Eliminação Resíduo perigoso; entregue-o a empresas especializadas e 
autorizadas, segundo a legislação vigente. 
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001 Conformidade com o Regulamento 746 IVDR 16/05/2022 
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