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GROCOTT 
Mikroovn procedure 

 
 

 
Lunge 

 
 

 
 
 
 

KODE BESKRIVELSE TESTNUMMER 
04-043823W Grocott (til mikroovn procedure) 120 test (40 forberedninger af 40 ml) 

 

 
 
 
              

In vitro diagnose – medicinsk enhed                              Producent: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD i klasse A, reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230807 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produkt til forberedning af cyto-histologiske prøver til optisk mikroskopi.  
For at fremvise svamp i vævssektioner. 
 
 
 

PRINCIP 
 
Ved de fleste svampe er cellevæggene lavet af kitin, en polymer af N-acetylglucosamin sammen med polymerer af D-glucose og 
D-mannose, proteiner og lipider. Periodesyre reagerer med glykol- og glycoamingrupper i polysaccharidkæde, og oxiderer dem 
til aldehydgrupper, og bryder dermed selve kæden. Disse nydannede aldehydgrupper reducerer sølvchlorid, som er en del af 
sølv-methenamin-komplekset, til metallisk sølv, og gør det synligt. 
 
 
 

ADVARSEL 
 
For at opnå gode resultater, overholdes dette: 
- Undgå at inficere sektionen og skiven uden patogene svampe (håndtér kun med handsker, udsæt ikke præparatet for luft) 
- Brug altid frisk destilleret vand. 
- Brug kun rene glasvarer. 
- Undgå aflejringer af støv på sektionen. 
- Undgå kontakt mellem opløsninger og metalobjekter (tænger osv.) 

 
 
 

METODE 
 
1) Bring sektionen til destilleret vand. 
2) Kom 10 dråber reagens A på sektionen: lad det virke i 20 minutter. 
3) Vask under løbende vand i nogle få sekunder. 
4) Kom 10 dråber reagens B på sektionen i 1 minut. 
5) Vask under løbende vand i 5 minutter. 
6) Skyl i 4 cyklusser af destilleret vand. 
7) I en coplin-beholder i plast på 50 ml, placeres der 40 ml destilleret vand og 30 dråber reagens C, 15 dråber reagens D og 

20 dråber reagens E. Bland kortvarigt med en glaspind der tidligere blev vasket i destilleret vand. 
8) Kom skiven i coplin-beholderen, og inkuber i mikroovnen ved 500 watt i 1 minut. 
9) Tag coplin-beholderen ud af ovnen, og lad den køle i 5 minutter. 
10) Vask i 6 cyklusser af destilleret vand. 
11) Kom 10 dråber reagens F på sektionen i 3 minutter. 
12) Vask i destilleret  vand. 
13) Kom 10 dråber reagens G på sektionen i 5 minutter. 
14) Vask under løbende vand. 
15) Kom 10 dråber reagens H på sektionen i 30 sekunder. 
16) Dehydrer med stigende alkoholer: klargør i xylen og monter. 
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Tekniske oplysninger  
 

 
 
 
Specifikationer for 
metode 

Proceduretid 50 minutter 

Ekstraudstyr Coplin-beholder 50 ml i plast, gradueret cylinder, glaspind 

Resultater 

Svamp: Skarpt afgrænset i sort 

Muciner: Mørkegrå 

Baggrund: Grøn 

Komponenter 

A) Periodisk syreopløsning 30 ml 

B) Natriumbisulfidopløsning 30 ml 

C) Hexamethylentetraminopløsning 30 ml 

D) Sølvnitrat opløsning 30 ml 

E) Natriumboratopløsning 30 ml 

F) Guldchlorid opløsning 30 ml 

G) Natriumthiosulfatopløsning 30 ml 

H) Lysegrøn opløsning 30 ml 

Opbevaring 

Opbevaring Opbevar prøven ved 2-8 °C. Hold beholderne tætlukkede. 

Opbevaringstemperatur 2-8 °C 

Stabilitet Efter den første åbning kan produktet genbruges indtil 
udløbsdatoen, hvis det opbevares korrekt. 

Gyldighed 1 år 

Advarsel 

Produktklassificering 

Produktet er beregnet til brug i et professionelt labortorium af 
sundhedsprofessionelle. 
Læs omhyggeligt oplysningerne på mærkatet (faresymboler, risiko- og 
sikkerhedsfraser), og læs altid sikkerhedsdatabladet. Må ikke bruges 
hvis den primære beholder er beskadiget. 
I tilfælde af en alvorlig ulykke anbefaler vi, at du omgående 
informerer Bio-Optica Milano S.p.A 
samt de kompetente myndigheder. 

Bortskaffelse Farlig prøve: overhold alle statslige og lokale miljøbestemmelser 
angående bortskaffelse af affald. 
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