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ГРОКОТ (GROCOTT) 
Микровълнова процедура 

 
 

 
Бял дроб 

 
 

 
 

КОД ОПИСАНИЕ БРОЙ ТЕСТОВЕ 
04-043823W Грокот (Grocott) (за микровълнова процедура) 120 теста (40 препарата по 40 ml) 

 

 
 
 
 
              

IVD: Инвитро диагностика – медицинско изделие             Производител: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD от клас A, Регламент (ЕС) 2017/746 
UDI-DI: 08033976230807 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Продукт за подготовка на цитохистологични проби за изследване с оптичен микроскоп.  
За доказване на гъбички в тъканни срезове. 
 
 
 

ПРИНЦИП 
 
Клетъчните стени на повечето гъбички са изградени от хитин, полимер на N-ацетилглюкозамина, и полимери на D-
глюкозата и D-манозата, белтъци и липиди. Перйодната киселина реагира с гликоловите и гликоаминовите групи в 
полизахаридната верига, като ги окислява до алдехидни групи, при което разрушава самата верига. Тези новообразувани 
алдехидни групи редуцират сребърния хлорид в състава на сребърно-метенаминовото съединение до метално сребро, 
което е видимо. 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
За да постигнете добри резултати, спазвайте следните правила: 
– Внимавайте да не заразите среза и предметното стъкло с патогенни гъбички (работете само с ръкавици, не излагайте 
препарата на въздух). 
– Винаги използвайте прясна дестилирана вода. 
– Използвайте само чисти стъклени съдове. 
– Не допускайте отлагане на прах върху среза. 
– Избягвайте контакт на разтворите с метални предмети (пинсети и др.). 

 
 
 

МЕТОД 
 
1) Сложете среза в дестилирана вода. 
2) Капнете върху среза 10 капки от реагент A: оставете да действа 20 минути. 
3) Промийте под течаща чешмяна вода за няколко секунди. 
4) Капнете върху среза 10 капки от реагент B: оставете да действа 1 минута. 
5) Промийте в чешмяна вода 5 минути. 
6) Изплакнете в дестилирана вода, като я смените 4 пъти. 
7) В пластмасова вана Коплин от 50 ml сипете 40 ml дестилирана вода и добавете 30 капки от реагент C, 15 капки от 

реагент D и 20 капки от реагент E. Разбъркайте за кратко със стъклена пръчка, предварително измита в 
дестилирана вода. 

8) Сложете среза във ваната Коплин и инкубирайте в микровълнова фурна при 500 W за 1 минута. 
9) Извадете ваната Коплин и от фурната и изчакайте да се охлади 5 минути. 
10) Промийте в дестилирана вода, като я смените 6 пъти. 
11) Капнете върху среза 10 капки от реагент F: оставете да действа 3 минути. 
12) Промийте в дестилирана вода. 
13) Капнете върху среза 10 капки от реагент G: оставете да действа 5 минути. 
14) Промийте в чешмяна вода. 
15) Капнете върху среза 10 капки от реагент Н за 30 секунди. 
16) Обезводнете в спиртове с нарастваща концентрация, очистете в ксилен и поставете върху предметно стъкло. 
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Технически данни  
 

 
 
 
Спецификации за 
метода 

Продължителност на процедурата 50 минути 

Допълнително оборудване Пластмасова вана Коплин от 50 ml, градуиран цилиндър, 
стъклена пръчка 

Резултати 

Гъбички: Рязко разграничени в 
черно 

Муцини: Тъмносиво 

Фон: Зелено 

Компоненти 

A) Разтвор на перйодна киселина 30 ml 

B) Разтвор на натриев бисулфит 30 ml 

C) Разтвор на хексаметилентетрамин 30 ml 

D) Разтвор на сребърен нитрат 30 ml 

E) Разтвор на натриев борат 30 ml 

F) Разтвор на златен хлорид 30 ml 

G) Разтвор на натриев тиосулфат 30 ml 

H) Светлозелен разтвор 30 ml 

Съхранение 

Съхранение Съхранявайте препарата при температура 2 – 8°C, в плътно 
затворени контейнери. 

Температура на съхранение 2 – 8°C 

Стабилност След първото отваряне продуктът може да се използва отново 
до изтичане на срока на годност, ако е правилно съхраняван. 

Годност 1 година 

Предупреждение 

Класификация на продукта 

Продуктът е предназначен за професионална лабораторна 
употреба от медицински специалисти. 
Прочетете внимателно информацията върху етикета (символите 
за опасност и текстовете за рисковете и безопасността) и винаги 
правете справка с информационния лист за безопасност. Не 
използвайте, ако оригиналният фабричен контейнер е повреден. 
В случай на сериозна злополука препоръчваме незабавно да 
информирате Bio-Optica Milano S.p.A 
и компетентните власти. 

Изхвърляне Опасни отпадъци: спазвайте всички държавни и местни 
екологични разпоредби относно изхвърлянето на отпадъци. 

 
 
 

РЕДАКЦИЯ № ОСНОВАНИЕ ДАТА НА РЕДАКЦИЯТА 

001 Корекция на Регламент (ЕС) 2017/746 за медицинските изделия за 
инвитро диагностика (IVDR) 

16/05/2022 

 


