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GROCOTTOVO BARVIVO 
Postup s mikrovlnnou troubou 

 
 

 
Plíce 

 
 

 
 
 
 

KÓD POPIS POČET TESTŮ 
04-043823W Grocottovo barvivo (pro postup s mikrovlnnou troubou) 120 testů (40 preparátů po 40 ml) 

 

 
 
 
              

Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro               Výrobce: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD, třída A, nařízení (EU) 2017/746 
UDI-DI: 08033976230807 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produkt pro přípravu cytohistologických vzorků pro optickou mikroskopii.  
Prokázání plísní v tkáňových řezech. 
 
 
 

PRINCIP 
 
Buněčné stěny většiny plísní jsou z chitinu, polymeru N-acetylglukosaminu spolu s polymery D-glukózy a D-manózy, proteiny 
a lipidy. Kyselina jodistá reaguje s glykolovými a glykoaminovými skupinami v polysacharidovém řetězci a oxiduje je 
na aldehydové skupiny, čímž rozbíjí samotný řetězec. Tyto nově vzniklé aldehydové skupiny redukují chlorid stříbrný, který je 
součástí komplexu stříbra a methenaminu, na kovové stříbro a tím jej zviditelňují. 
 
 
 

VAROVÁNÍ 
 
K dosažení dobrých výsledků dodržujte následující pravidla: 
- Zamezte infikování řezu a sklíčka patogenními plísněmi (manipulujte s nimi pouze v rukavicích, nevystavujte preparát 
vzduchu). 
- Vždy používejte čerstvou destilovanou vodu. 
- Používejte jen čisté sklo. 
- Zamezte usazování prachu na řezu. 
- Zamezte styku roztoků a kovových předmětů (pinzeta atd.). 

 
 
 

METODA 
 
1) Vložte řez do destilované vody. 
2) Nakapejte na řez 10 kapek činidla A: nechejte působit 20 minut. 
3) Několik sekund promývejte pod tekoucí kohoutkovou vodou. 
4) Nakapejte na řez 10 kapek činidla B, nechejte působit 1 minutu. 
5) Promývejte v kohoutkové vodě po dobu 5 minut. 
6) Propláchněte v destilované vodě se 4 výměnami. 
7) Do 50ml plastové Coplinovy nádoby nalijte 40 ml destilované vody a přidejte 30 kapek činidla C, 15 kapek činidla D 

a 20 kapek činidla E. Krátce promíchejte skleněnou tyčinkou, kterou jste před tím opláchli v destilované vodě. 
8) Vložte řez do Coplinovy nádoby a inkubujte v mikrovlnné troubě po dobu 1 hodiny při výkonu 500 wattů. 
9) Vyjměte Coplinovu nádobu z trouby a nechejte ji 5 minut chladnout. 
10) Promyjte v destilované vodě se 6 výměnami. 
11) Nakapejte na řez 10 kapek činidla F, nechejte působit 3 minuty. 
12) Promyjte v destilované vodě. 
13) Nakapejte na řez 10 kapek činidla G, nechejte působit 5 minut. 
14) Promyjte v kohoutkové vodě. 
15) Nakapejte na řez 10 kapek činidla H, nechejte působit 30 sekund. 
16) Dehydrujte přes ascendující alkoholy, pročistěte v xylenu a montujte. 
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Technické podrobnosti  
 

 
 
 
Specifikace metody 

Doba trvání postupu 50 minut 

Doplňkové vybavení Plastová Coplinova nádoba 50 ml, odměřovací válec, skleněná 
tyčinka 

 Plísně: Ostře vykreslené černě 

 Výsledky Muciny: Tmavě šedá 

  Pozadí: Zelená 

Složky 

A) Roztok kyseliny jodisté 30 ml 

B) Roztok hydrogensiřičitanu sodného 30 ml 

C) Roztok hexamethylenetetraminu 30 ml 

D) Roztok dusičnanu stříbrného 30 ml 

E) Roztok boritanu sodného 30 ml 

F) Roztok chloridu zlatitého 30 ml 

G) Roztok thiosíranu sodného 30 ml 

H) Roztok světlé zeleni 30 ml 

Skladování 

Skladování Preparát uchovávejte při teplotě 2–8 °C. Nádoby uchovávejte těsně 
uzavřené. 

Teplota skladování 2–8 °C 

Stabilita Po prvním otevření lze produkt používat opakovaně až do data 
exspirace za podmínky správného uchovávání. 

Trvanlivost 1 rok 

Varování 

Klasifikace produktu 

Produkt je určen k profesionálnímu laboratornímu použití pro 
odborné zdravotnické pracovníky. 
Pečlivě si přečtěte informace na štítku (symboly nebezpečí, R-věty a S-
věty) a vždy se seznamte s informacemi v bezpečnostním listu. 
Nepoužívejte, pokud je poškozený primární obal. 
V případě závažné nehody doporučujeme, abyste okamžitě 
informovali společnost Bio-Optica Milano S.p.A 
a příslušné úřady. 

Likvidace Nebezpečný preparát: dodržujte všechny národní a místní předpisy 
týkající se likvidace odpadů. 

 
 
 
 
 

Č. REVIZE DŮVOD DATUM REVIZE 

001 Novelizace nařízení (EU) 2017/746 – IVDR 16/05/2022 

 


